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Praten met de Staten
Iedere burger of organisatie heeft het recht om zijn of haar mening te laten
horen over besluiten die het provinciale bestuur neemt. Dat kan op verschillende
manieren. Deze folder geeft u informatie over de mogelijkheden om met de leden
van Provinciale Staten in contact te komen.
Het provinciebestuur
Het bestuur van de provincie Zeeland bestaat uit het college van Gedeputeerde Staten en uit
Provinciale Staten. De Commissaris van de Koning is van beiden voorzitter. Het dagelijks bestuur
wordt gevormd door vier leden van het college van Gedeputeerde Staten. De negenendertig
volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Zeeland zijn verantwoordelijk voor het uitzetten
van beleidslijnen en voor het controleren van de uitvoerende taken van Gedeputeerde Staten.
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Laat uw stem horen!
Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven.
Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen
en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen
van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen gewoon zonder zich vooraf ergens
aan te melden plaats nemen op de publieke tribune.

Inspreken
U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een
commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de
commissie betreffen. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar te maken over
een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat.
U wordt dan verzocht dit minimaal een half uur voor aanvang van de vergadering bij de commissiegriffier
te melden. De tijd voor inspraak is beperkt.
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Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de
beleidsonderdelen ondergebracht in drie openbare commissies:
• Bestuur
• Economie
• Ruimte
Informatie
Statenvergaderingen worden op een vrijdag gehouden in het Provinciehuis, Statenzaal, Abdij 10 te
Middelburg en beginnen om 09.30 uur.
Commissievergaderingen worden in principe gehouden in het P
 rovinciehuis, Statencomplex,
Louise de Collignyzaal, Abdij 10 te Middelburg.
De agenda’s en de bijbehorende vergaderstukken van de vergaderingen staan op de
http://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten
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De vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies zijn ook te bekijken via het internet
http://webcast.nl/provinciezeeland/#!/overview

Werkbezoeken
De leden van Provinciale Staten of een commissie vergaderen niet alleen in Middelburg maar
gaan ook regelmatig op werkbezoek in de provincie om zich te laten informeren over een
actueel maatschappelijk onderwerp. Ook deze werkbezoeken hebben meestal een openbaar
karakter.
Als burger of vertegenwoordiger van een organisatie kunt u een commissie uitnodigen voor een
werkbezoek. De uitnodiging kunt u richten aan Provinciale Staten, of aan de betreffende commissie.
Informatie
Het adres van Provinciale Staten is: Provinciale Staten, t.a.v. de Statengriffie, Postbus 6001,
4330 LA Middelburg, e-mail: statengriffier@zeeland.nl, telefoon: 0118-63 18 86.
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Schoolbezoeken
Voor leerlingen van middelbare scholen (vanaf 16 jaar) is een programma ontwikkeld, waarbij jongeren en
statenleden aan de hand van een interactief programma, leren hoe de provinciale politiek werkt. Tijdens
een bezoek van de leerlingen aan Provinciale Staten bereiden de leerlingen samen met Statenleden een
debat voor.
Spelenderwijs leren de jongeren hiermee meer over de taken, de afwegingen en de procedures die tijdens
een statenvergadering de revue passeren.
Scholen die belangstelling voor een schoolbezoek hebben kunnen hiervoor een verzoek indienen
bij de statengriffie. In overleg met de school wordt een datum gekozen en een definitief programma
samengesteld. De onderwerpen voor het debat zijn gerelateerd aan zaken die jongeren aanspreken en
worden in overleg met de school bepaald en tijdens de les voorbereid.
Informatie
Het adres van Provinciale Staten is: Provinciale Staten, t.a.v. de Statenadviseur communicatie, Postbus
6001, 4330 LA Middelburg, e-mail: statengriffier@zeeland.nl, telefoon: 0118-63 18 86.

PRATEN
REGIOVISIE
MET DE
ZEELAND
STATEN
ONDERWERP

PRATEN
METZEELAND
DE STATEN
REGIOVISIE
ONDERWERP

Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief biedt u de mogelijkheid als inwoner van Zeeland om zaken in een vergadering
van Provinciale Staten te bespreken en op de agenda te laten plaatsen. Hieraan zijn wel voorwaarden
verbonden.
Het voorstel of gespreksonderwerp moet:
• concreet zijn;
• betrekking hebben op een onderwerp dat onder de bevoegdheid van Provinciale Staten van
Zeeland valt;
• nauwkeurig aangeven welke beslissing Provinciale Staten zouden moeten nemen;
• een onderbouwing van het verzoek geven;
• behalve door de indiener(s), door minimaal 500 kiesgerechtigde burgers worden ondertekend.
Een aantal onderwerpen is uitgesloten van een burgerinitiatief, zoals bijvoorbeeld de provinciale
belastingen.
Zodra uw voorstel binnen komt, beoordelen Provinciale Staten of het aan alle voorwaarden voldoet.
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Is dat inderdaad het geval, dan komt uw burgerinitiatief op de agenda van de Provinciale
Statenvergadering. De indiener mag het voorstel tijdens deze vergadering mondeling toelichten. Als
uw voorstel eerst in een statencommissie wordt besproken, wordt u ook in de gelegenheid gesteld aan
de commissie een toelichting te geven.
Provinciale Staten nemen in hun vergadering een besluit over uw burgerinitiatief. U ontvangt hierover
zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht en toelichting. Vervolgens wordt het besluit algemeen bekend
gemaakt.
Informatie
Wilt u meer weten over het burgerinitiatief neem dan tijdens kantooruren contact op met de
Statengriffie telefoon 0118-63 18 86 of kijk op
http://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/productencatalogus/burgerinitiatief.
U kunt het burgerinitiatief sturen naar:
De Commissaris van de Koning, t.a.v. de Statengriffie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
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Contact
Als u niet het woord wilt voeren in een vergadering, maar wel uw mening wilt geven over een
bepaald onderwerp, kunt u ook contact opnemen met de individuele leden van Provinciale Staten
of met een fractie van de politieke partij van uw keuze. Uiteraard kunt u ook een brief of e-mail aan
Provinciale Staten sturen.
Informatie
Het adres van Provinciale Staten is:
Provinciale Staten, Postbus 6001
4330 LA Middelburg,
e-mail: statengriffier@zeeland.nl,
telefoon: 0118-63 18 86.
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