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Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Op grond van artikel 16 Provinciewet dienen Provinciale Staten een reglement van orde voor
haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Het huidige reglement van
orde van de commissies dateert van 2012 en is sindsdien niet herzien. Het RvO moet een
levend document zijn dat regelmatig geactualiseerd wordt om aan te blijven sluiten bij wet- en
regelgeving en om de werkwijzen van PS correct weer te geven en te ondersteunen.
Inleiding
De huidige versie van het reglement van orde voor de statencommissies is vastgesteld op 8
juni 2012 en is sindsdien ongewijzigd. U wordt geadviseerd om het reglement van orde
provinciale statencommissies Zeeland te herzien.

statenstukken

Wat willen we bereiken?
Het reglement van orde van de provinciale statencommissies van Zeeland bevat regels over
de gang van zaken in de commissievergaderingen. Het gaat onder meer in op de
samenstelling van de commissies, het stellen van vragen, de wijze van advisering en de
manier waarop de handelingen en besluiten worden vastgelegd.
Uitgangspunt is dat het RvO een levend document is dat regelmatig geactualiseerd wordt om
aan te sluiten bij wet- en regelgeving, om de praktijk van de werkzaamheden in de
commissies correct weer te geven en zo goed mogelijk te ondersteunen.
Het dient voor alle commissieleden op basis van dit reglement duidelijk zijn hoe er gewerkt
wordt door de commissies en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de vergaderingen
van provinciale staten.
Met deze herziening van het RvO van de commissies wordt beoogd weer aan te sluiten bij
wet- en regelgeving die de afgelopen jaren is gewijzigd. Daarnaast is het van belang dat het
RvO een efficiënte vergaderorde ondersteunt.
Sinds 2012 is er een aantal zaken veranderd die een plaats dienen te krijgen in het
reglement. Het gaat daarbij om:
a) (Aanpassingen in) wet- en regelgeving;
b) Praktische aanpassingen, efficiënter vergaderen;
c) Verduidelijking van de tekst (redactioneel).
Er is een aantal punten waarop dit reglement van orde aangepast dient te worden om aan te
sluiten bij de huidige werkwijze (en regelgeving).
U wordt voorgesteld het reglement van orde te wijzigen. De hieronder gehanteerde
nummering volgt die van het ontwerp reglement van orde.

Wijzigingsvoorstellen
Het nu voorliggende voorstel bevat de onderstaande wijzigingsvoorstellen en aanvullingen
ten opzichte van het reglement van orde provinciale statencommissies Zeeland uit 2012.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
De begrippen zijn op alfabetische volgorde geplaatst.
Artikel 2 Instelling statencommissies
In dit artikel wordt weergegeven welke statencommissies (artikel 80 Provinciewet) er door
provinciale staten zijn ingesteld.
Artikel 3a. (vigerende RvO) Bijzondere taken
Voorstel is om het artikel te schrappen. De taken genoemd in het artikel zijn ondergebracht bij
de programmaraad (ingesteld in 2015) van de Rekenkamer respectievelijk de auditcommissie
(ingesteld in 2016).
Artikel 4 Samenstelling
Het onderscheid tussen de commissies a, b en c zoals in het vigerende RvO staat
beschreven wordt feitelijk niet meer gemaakt. Ook vaste plaatsvervangers zijn er niet en alle
statenleden kunnen in de praktijk deelnemen aan commissievergaderingen zolang fracties
niet oververtegenwoordigd zijn. Bij het vaststellen van de veranderende werkwijze van
provinciale staten in maart 2019 is daarnaast besloten tot maximaal één commissielid niet
zijnde statenlid per fractie.
Artikel 7 Statengriffier en commissiegriffier
Dat de statengriffier in elke vergadering aanwezig kan zijn, spreekt voor zich en volgt uit
artikel 104a van de Provinciewet en de “Instructie griffier van de staten van Zeeland 2003”.
Artikelen 8 en 9 (vigerend RvO) cvdK, gedeputeerde staten & secretaris
Voorstel is om artikel 8 te laten vervallen omdat een en ander volgt uit artikel 21 Provinciewet.
De omschreven werkwijze gaat terug op wetgeving van vlak na de invoering van het dualisme
en heeft relatie met de praktijk.
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Alternatief: artikel 8 laten staan en de bepalingen de volgende bepalingen op te nemen:
De commissaris van de Koning en de gedeputeerden hebben het recht aanwezig te zijn bij de vergadering en aan
de beraadslagingen deel te nemen.
Artikel 9 schrappen, voor de secretaris is geen specifieke rol in de vergadering van
commissies van provinciale staten voorzien in de Provinciewet. Indien gewenst kan worden
teruggegrepen op artikel 25 van dit (nieuwe) RvO.
Artikel 9 (nieuw) Oproep
De wet schrijft voor dat de oproep voor de vergadering en de stukken gelijktijdig beschikbaar
moeten zijn (artikel 19 Provinciewet). Er wordt daarom in het vernieuwde RvO voor de
statencommissies één termijn van orde voor beiden gehanteerd.
Artikel 10 (nieuw) De agenda
In het huidige RvO is het vaststellen van de voorlopige agenda een bevoegdheid van de
commissievoorzitter. Bij het instellen van de agendacommissie is dit verschoven naar de
agendacommissie.
1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de agendacommissie de voorlopige
agenda van de vergadering vast.
Artikel 11 Ter inzage leggen van stukken
De bepaling in het eerste lid dat stukken op het provinciehuis ter inzage worden gelegd kan
vervallen, de openbare stukken worden elektronisch beschikbaar gesteld voor alle
belangstelleden, het is geen wettelijke vereiste dat deze fysiek op het provinciehuis voor
handen zijn.
Voorgesteld wordt het reglement aan te passen aan de praktijk en de wet. Het derde lid wordt
in lijn gebracht met de beleidslijn “uitwisseling geheime informatie tussen PS en GS” dat

bepaalt dat geheime informatie door GS wordt gedeeld met statenleden en de
(burger)commissieleden van de commissies waar het onderwerp waar de geheime informatie
betrekking op heeft onder valt.
Artikel 12 Openbare kennisgeving
Voorstel is dit artikel aan te passen omdat openbare stukken niet meer fysiek ter inzage
worden gelegd, wat ook niet wettelijk vereist is.
Artikel 14 Opening vergadering; quorum
Voorstel is om enkele redactionele wijzigingen door te voeren in de eerste twee leden. In het
derde lid van dit artikel wordt gesproken over besluiten door commissies. In principe
adviseren commissies en dienen ze om overleg te voeren. Besluiten doen commissies alleen
over besloten vergaderen of over orde voorstellen. In het derde lid wordt het principe van de
zogeheten “tweede vergadering” verduidelijkt.
Artikel 15 Gelegenheid om in te spreken
Onder de huidige bepalingen kan een inspreker zich aanmelden tot 30 minuten voor aanvang
van de vergadering. Voorstel is om een termijn te hanteren van tenminste 1 uur voor het
begin van de commissie als laatste moment waarop dit kan. Dit is een redelijke termijn voor
zowel de inspreker als voor de praktische voorbereiding uit de kant van de griffie. Op deze
wijze kan de commissiegriffier afstemmen dat de inspraak zo goed mogelijk wordt gekoppeld
aan het onderwerp op de agenda van de commissie waarbij eventueel de gedeputeerde ook
de kans heeft bij de inspraak aanwezig te zijn.
Artikel 16 Verslaglegging, videoverslag en besluitenlijst
In 2017 hebben provinciale staten besloten dat de handelingen van provinciale staten en de
commissies worden vastgelegd door middel van videoverslag en besluitenlijst. Het RvO van
de commissies moet hierop worden aangepast. Voorstel is deze aanpassing te doen in lijn
met de bepalingen uit het RvO van provinciale staten op dit punt, voor zover dit past bij de
werkwijze van de commissies.
Artikel 17 en 18 Spreekregels en Volgorde van sprekers
De bepalingen worden afgestemd op artikel 21 van Provinciewet en artikel 25 van het RvO.
Aan artikel 18 wordt de bepaling toegevoegd dat tijdens de commissievergadering degenen
die vooraf vragen hebben ingediend als eerste de gelegenheid krijgen om aanvullend te
reageren naar aanleiding van de reactie van het college.
Artikel 23 Vragenrecht [nieuw artikel]
In het vigerende RvO is geen bepaling opgenomen over het mondelinge en schriftelijke
vragenrecht in commissies. Deze rechten zijn wettelijk verankerd in artikel 151 en 167
Provinciewet. Nadere uitwerking voor de statencommissies wordt vastgelegd in het nieuwe
RvO van de statencommissies.
Artikel 25 Advies
Voorstel is een lid toe te voegen dat verduidelijkt dat er in principe niet gestemd wordt in
commissies. “In een commissievergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen
over beslotenheid, geheimhouding en met betrekking tot de orde.”
Artikel 27 Beslotenheid [nieuw artikel]
Er is onderscheid tussen beslotenheid en geheimhouding. Om de wijze waarop een besloten
vergadering tot stand komt te verduidelijken wordt dit artikel ingevoegd.
Artikel 28 Geheimhouding
Beslotenheid kan gevolgd worden door het opleggen van geheimhouding. Dit gewijzigde
artikel duidt stap voor stap de mogelijke keuzes die de commissie hierbij kan maken.
Artikel 29 Besluitenlijst besloten vergadering
Wijziging van dit artikel in overeenstemming met het besluit over het gebruik van
videoverslagen en besluitenlijsten.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Het presidium,
Drs. J.M.M. Polman, Voorzitter
Drs. F.J. van Houwelingen MPA, Statengriffier

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelet op artikel 80, eerste lid, van de Provinciewet
gelezen het voorstel van het presidium van 6 december 2021;
besluiten:
1. Het Reglement van Orde provinciale statencommissies Zeeland 2012 in te trekken.
2. Het Reglement van Orde provinciale statencommissies Zeeland 2021 vast te stellen en in
werking te laten treden op de dag nadat het is bekendgemaakt.

Reglement van orde provinciale statencommissies Zeeland 2021
Tekst van de regeling
Intitulé
Reglement van orde provinciale statencommissies Zeeland 2021
BESLUIT van de provinciale staten van Zeeland van 17 december 2021, houdende vaststelling van het
Reglement van orde provinciale statencommissies Zeeland 2021.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. commissiegriffier: secretaris van een statencommissie of diens vervanger;
b. statengriffier: griffier van provinciale staten of diens vervanger;
c. lid: lid, (burger)commissielid of buitengewoon lid van een statencommissie;
d. schriftelijk: op papier of elektronisch te lezen stuk;
e. vergadering: vergadering van een statencommissie;
f. voorzitter: voorzitter van een statencommissie of diens vervanger;
g. wet: Provinciewet
Artikel 2 Instelling statencommissies
1. Provinciale staten stellen bij besluit statencommissies in en delen daaraan onderdelen van provinciale
taken en aandachtsgebieden toe voor overleg en advisering.
2. Provinciale staten hebben de volgende statencommissies, op grond van artikel 80 van de wet, ingesteld:
a. Bestuur;
b. Ruimte;
c. Economie;
d. Strategische Opgaven.
3. Indien een onderwerp meerdere statencommissies aangaat, wordt het onderwerp in de afzonderlijke
statencommissies besproken, tenzij de voorzitters van de betrokken statencommissies in overleg
beslissen dat een gezamenlijke vergadering van de statencommissies wordt belegd of dat de
statencommissie die het onderwerp het meest aangaat, het onderwerp behandelt.
4. Indien een gezamenlijke vergadering van statencommissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de
statencommissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter.
Artikel 3 Taken
Een statencommissie heeft de volgende taken:
a. het uitbrengen van advies aan provinciale staten over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op
de in het besluit bedoeld in artikel 2, eerste lid, aan haar toebedeelde onderwerpen;
b. het uitbrengen van advies aan provinciale staten uit eigener beweging;
c. voeren van overleg met gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning over in ieder geval door
gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten
aanzien van de in het besluit bedoeld in artikel 2, eerste lid, aan haar toebedeelde onderwerpen.
Artikel 4 Samenstelling
1. Een statencommissie bestaat uit ten minste één en maximaal drie commissieleden per fractie.
2. De commissie heeft een vertegenwoordiging van fracties op grond van de volgende verdeelsleutel:
a. Eén tot drie fractieleden: één commissielid;
b. Vier tot zes fractieleden: twee commissieleden;
c. Zeven of meer fractieleden: drie commissieleden;
3. Iedere fractie kan aan provinciale staten één persoon voordragen die als lid niet zijnde statenlid kan
deelnemen aan commissievergaderingen.
4. Zowel statenleden als niet-statenleden kunnen lid zijn van een statencommissie. Om niet-statenleden te
kunnen benoemen zijn de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de wet van overeenkomstige toepassing. De

niet-statenleden dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de provinciale staten geplaatst te
zijn op de kandidatenlijst van een partij.
5. Een commissielid, zijnde een niet-statenlid, wordt door de voorzitter van de commissie opgeroepen om in
de eerste vergadering in nieuwe samenstelling de eed (verklaring en belofte) af te leggen.
6. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd commissielid,
zijnde een niet-statenlid op in de eerste vergadering waaraan het commissielid deelneemt de eed
(verklaring en belofte) af te leggen.
Artikel 5 Voorzitter
1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door provinciale staten uit hun midden benoemd.
2. De voorzitter is geen lid van de statencommissie.
3. De voorzitter is belast met:
a. het leiden van de vergadering;
b. het handhaven van de orde;
c. het (doen) naleven van deze verordening.
Artikel 6 Zittingsduur en vacatures
1. De zittingsperiode van een lid en de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het
einde van de zittingsperiode van provinciale staten.
2. Een lid houdt op lid te zijn van een statencommissie indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 4, vierde
lid, gestelde eisen.
3. Provinciale staten kunnen een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is
benoemd.
4. Provinciale staten kunnen de commissievoorzitter of zijn plaatsvervanger ontheffen uit zijn functie.
5. Een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan
schriftelijk mededeling aan provinciale staten. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling
in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.
6. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslissen provinciale staten zo spoedig mogelijk
over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5.
7. Indien een fractie, blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van provinciale staten, niet langer
vertegenwoordigd is in provinciale staten, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die
fractie is benoemd, van rechtswege.
Artikel 7 Statengriffier en commissiegriffier
1. Ter ondersteuning van iedere statencommissie fungeert een door de griffier aangewezen ambtenaar die
werkzaam is op de griffie als commissiegriffier.
2. De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig.
3. Bij verhindering of afwezigheid van de commissiegriffier wordt deze vervangen door een daartoe door de
statengriffier aangewezen ambtenaar die werkzaam is op de griffie.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen
Paragraaf 1. Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen
Artikel 8 Vergaderfrequentie
1. De vergaderingen van de statencommissie vinden plaats op basis van het na het zomerreces door
provinciale staten vastgestelde vergaderschema voor het komende kalenderjaar.
2. Een statencommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee
fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.
3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of ander aanvangsuur bepalen of een andere
vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de statengriffier.
Artikel 9 Oproep
1. De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke
oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

2. Tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de commissieleden, wordt de voorlopige agenda en de
daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 91, eerste en tweede lid, van de
Provinciewet bedoelde stukken, verzonden.
Artikel 10 De agenda
1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de agendacommissie de voorlopige agenda van de
vergadering vast.
2. In spoedeisende gevallen kan de agendacommissie na het verzenden van een schriftelijke oproep een
aanvullende voorlopige agenda opstellen of aanvullende documenten toevoegen. Zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze agenda met de daarbij behorende
stukken aan de leden gezonden en op de provinciale website gepubliceerd. De reden van die nazending
wordt daarbij aangegeven.
3. Bij aanvang van de vergadering stelt de statencommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de
voorzitter kan de statencommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda
toevoegen of van de agenda afvoeren.
4. Wanneer de statencommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid
acht, kan zij aan gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning nadere inlichtingen of advies
vragen. De statencommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw
geagendeerd wordt.
5. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de statencommissie de volgorde van behandeling van de
agendapunten wijzigen.
Artikel 11 Ter inzage leggen van stukken
1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig
met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder ter inzage gelegd door middel van plaatsing
in het vergadersysteem en op de website. De voorzitter maakt van de terinzagelegging melding in de
openbare kennisgeving, bedoeld in artikel 12. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken
ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden.
2. Elektronisch beschikbare openbare stukken worden op de website van de Provincie geplaatst.
3. Indien voor stukken op grond van artikel 91, eerste en tweede lid, van de Provinciewet geheimhouding is
opgelegd, worden deze stukken digitaal ter inzage gelegd voor statenleden en voor leden van de
betreffende commissie niet zijnde statenleden.
Artikel 12 Openbare kennisgeving
1.
De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging op de voor
afkondigingen in de provincie gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van de provincie
ter openbare kennis gebracht.
2.
De openbare kennisgeving vermeldt:
a.
de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;
b.
de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende
stukken kan inzien;
c.
de gelegenheid om in te spreken als bedoeld in artikel 15.

Paragraaf 2 Orde der vergadering
Artikel 13 Presentielijst
1. De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.
2. Bij binnenkomst tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt
die lijst door de voorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.
Artikel 14 Opening vergadering; quorum
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien blijkens de presentielijst, meer dan de
helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de
voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur
van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de
oproep is gelegen.

3. Voor de nieuw uitgeschreven vergadering is geen quorum vereist, tenzij over andere aangelegenheden
wordt beraadslaagd, dan vermeld op de oorspronkelijke oproep zoals bedoeld in artikel 9.
Artikel 15 Gelegenheid om in te spreken
1. Na de opening van de vergadering kunnen derden, tezamen gedurende maximaal dertig minuten,
uitsluitend het woord voeren over geagendeerde onderwerpen, die ingevolge artikel 2, eerste lid, aan de
commissie zijn toegewezen
Het woord kan niet gevoerd worden over:
a. een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft
opengestaan;
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan
of kon worden ingediend;
d. het advies dat is uitgebracht door de commissie bezwaar, beroep en klachten;
e. ter promotie van een dienst of product vanuit een commercieel belang en/of partijpolitiek
belang.
2. Degene die wil inspreken, meldt dit ten minste 1 uur voor aanvang van de vergadering aan de
commissiegriffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover
hij het woord wil voeren.
3. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken,
indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
4. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de
sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan besluiten af te wijken van de maximale
lengte van de spreektijd.
5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid doet een
voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.
Artikel 16 Verslaglegging: videoverslag en besluitenlijst
1. Van iedere vergadering wordt een videoverslag en een besluitenlijst gemaakt.
2. Het videoverslag en de besluitenlijst van elke openbare vergadering is te raadplegen op de website van
de provincie Zeeland.
3. Een commissiegriffier draagt zorg voor de besluitenlijst van de vergaderingen.
4. De ontwerpverslaglegging van de voorgaande vergadering worden met de voorlopige agenda voor de
komende vergadering gepubliceerd.
5. Tijdens de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.
6. De deelnemers aan de beraadslaging hebben het recht, een voorstel tot wijziging van de besluitenlijst aan
de statencommissie te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen
besloten is. Een voorstel tot verandering dient voor de vaststelling van de besluitenlijst bij de
commissiegriffier te worden ingediend.
7. De besluitenlijst moet inhouden:
a. de namen van de voorzitter, de (commissie)griffier en de ter vergadering aanwezige leden,
alsmede van de leden die afwezig waren, aanwezige gedeputeerden en overige personen die het
woord hebben gevoerd;
b. een vermelding van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest;
c. een samenvatting van het advies aan provinciale staten;
d. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op
grond van het bepaalde in artikel 24 van dit reglement door de statencommissie is toegestaan
deel te nemen aan de beraadslagingen;
e. een lijst van de in de vergadering gedane toezeggingen.
8. Vastgestelde besluitenlijsten van openbare vergaderingen worden op de website van de Provincie
geplaatst.

Artikel 17 Spreekregels
1. Deelnemers aan de beraadslaging spreken vanaf hun plaats of vanaf de spreekplaats en richten zich tot
de voorzitter.
2. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de in het eerste lid genoemde personen vanaf
een andere plaats spreken.
Artikel 18 Volgorde sprekers
1. Deelnemers aan de beraadslaging voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem
verkregen te hebben.
2. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd over de orde van de
vergadering.
3. Tijdens de commissievergadering krijgen degenen die vooraf vragen hebben ingediend als eerste de
gelegenheid aanvullend te reageren naar aanleiding van de reactie van het college.
Artikel 19 Aantal spreektermijnen
1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de
statencommissie anders beslist.
2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.
3. Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of
voorstel.
4. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd,
wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.
Artikel 20 Spreektijd
Een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden.
Artikel 21 Voorstellen van orde
1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort
kan worden toegelicht.
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.
3. Over een voorstel van orde beslist de statencommissie terstond.
Artikel 22 Handhaving orde; schorsing
1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:
a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;
b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties
zijn betoog zal afronden.
2. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in
behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de
orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg
geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige
onderwerp het woord ontzeggen.
3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen
en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.
4. De voorzitter kan een statencommissie voorstellen om aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde
gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt
niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de
voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie
maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.
Artikel 23 Vragenrecht
1. Een lid kan mondelinge vragen stellen aan de commissaris van de Koning, een lid van het college over
zaken die het provinciaal bestuur raken.
2. Over niet actuele onderwerpen, die niet op de agenda staan, kunnen vragen tot 48 uur voorafgaand aan
de commissievergadering worden ingediend bij de commissiegriffier van de relevante commissie.
3. Over actuele onderwerpen, daar wordt onder verstaan een voor de Provincie relevant onderwerp dat
maximaal 48 uur voorafgaand aan de commissie breed in de belangstelling stond, kunnen in elke

commissie vragen worden gesteld mits van tevoren gemeld bij de voorzitter van de commissie. De vragen
mogen in maximaal één commissie worden gesteld.
4. Commissieleden kunnen technische vragen indienen bij de commissiegriffier over ter behandeling
geagendeerde stukken tot 72 uur voorafgaand aan de commissievergadering.
Artikel 24 Beraadslaging
1. De statencommissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen
van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
2. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de statencommissie beslissen de beraadslaging voor een
door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot
onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode is verstreken.
3. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de
beraadslaging, tenzij de statencommissie anders beslist.
Artikel 25 Deelname aan de beraadslaging door anderen
1. De statencommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.
2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de
beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.
Artikel 26 Advies
1. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de statencommissie of er een advies aan provinciale staten
wordt uitgebracht.
2. Indien de statencommissie een advies aan provinciale staten uitbrengt beslissen de leden op voorstel van
de voorzitter over de inhoud van het advies.
3. In het advies worden de standpunten opgenomen van alle fracties en commissieleden die geen statenlid
zijn.
4. In een commissievergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over
beslotenheid, geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen
Artikel 27 Algemeen
Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van orde van overeenkomstige toepassing
voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.
Artikel 28 Beslotenheid
1. De voorzitter, dan wel één tiende van de leden van de vergadering kunnen besluiten de deuren te sluiten.
2. Na het sluiten van de deuren besluit de vergadering over het houden van een besloten vergadering.
3. Als geen besluit tot vergaderen in beslotenheid wordt genomen, zijn het behandelde, de besluitenlijst en
het verslag openbaar.
4. Van het besloten deel van een vergadering wordt een apart verslag opgemaakt.
Artikel 29 Geheimhouding
1. Indien de vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt, zijn er drie opties:
i.
Voor het einde van de vergadering legt de commissie op grond van artikel 91, eerste lid of
geheimhouding op het behandelde. Indien geheimhouding wordt opgelegd is het behandelde en
de inhoud van het verslag daarmee geheim. De besluiten komen niet op de openbare
besluitenlijst en het verslag is niet-openbaar.
ii.
De vergadering besluit aan het eind van de besloten vergadering om geen geheimhouding op te
leggen en het verslag van de vergadering openbaar te maken. Het verslag, het behandelde en de
besluiten zijn openbaar.
iii.
De vergadering legt geen geheimhouding op en neemt geen besluit over het openbaar maken
van het verslag. Het behandelde en de besluiten zijn openbaar. Het verslag is niet-openbaar
(maar niet geheim).
2. De statencommissie kan besluiten de geheimhouding op het behandelde op enig moment weer op te
heffen.

Artikel 30 Besluitenlijst besloten vergadering
1. De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt niet verzonden, maar is digitaal in te zien voor de
aanwezigen via de commissiegriffier. Tenzij de commissie beslist geen geheimhouding op te leggen op
hetgeen in beslotenheid is behandeld.
2. De besluitenlijst van een vergadering, waarvan de commissie heeft besloten dat het besprokene geheim
dient te blijven, wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden.
Artikel 31 Opheffing geheimhouding
1. Indien een commissie geheimhouding oplegt ten aanzien van een document, doet zij dit onder
gemotiveerde verwijzing naar de relevante bepalingen uit de provinciewet en de wet openbaarheid van
bestuur. Hierbij worden de gronden voor geheimhouding en de termijn waarvoor deze moet gelden
aangegeven.
2. Indien een commissie geheimhouding oplegt, zonder het stuk naar de Staten te sturen, beslist de
commissie over het opheffen van de geheimhouding.
3. Indien een commissie geheimhouding oplegt en het stuk doorstuurt naar de Staten, beslissen de Staten
over het bekrachtigen van de geheimhouding.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers
Artikel 32 Toehoorders en pers
1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen
openbare vergaderingen bijwonen.
2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.
3. De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te
doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten
hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.
Artikel 33 Geluid- en beeldregistraties
Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen
hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.
Artikel 34 Uitleg reglement van orde
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van het reglement van orde,
beslist de statencommissie op voorstel van de voorzitter.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 35 Intrekking oud reglement van orde
Het reglement van orde provinciale statencommissies Zeeland 2012 wordt ingetrokken.
Artikel 36 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde provinciale statencommissies provincie Zeeland
2021.

