
Introductieprogramma Provinciale Staten

Werkwijze en instrumenten PS



- Procedurevergadering

- PS-dossiers BrainPS

- Statendagen

- Instrumenten PS

- Declaraties (speciaal voor burgerleden) 

Programma



Procedurevergadering

 Wie zitten in de procedurevergadering?

 Wat is de taak van de procedurevergadering?

 Op maandagavond (om de 3 of 4 weken) van 18.00 –

18.45 uur

 Publicatie op www.brabant.nl en Ibabs

https://www.brabant.nl/


Procedurevergadering

 Opbouw per thema
- Natuur en Milieu

- Energie

- Economie en Internationalisering

- Mobiliteit

- Ruimte

- Landbouw

- Samenleving

- Bestuur en Financiën

 Voor elk statenvoorstel, statenmededeling of 

memo dat door GS wordt aangeleverd geeft de 

griffie een behandelvoorstel. 



Procedurevergadering

 Verzoeken om themabijeenkomst kunnen worden 

ingediend door één of meerdere fracties, GS of griffie

 Aanvragen via aanvraagformulier

 Formulier is te vinden op BrainPS

http://brainps.brabant.nl/informatie/handboek-ps/procedurevergadering
https://brainps.brabant.nl/informatie/handboek-ps/procedurevergadering


Procedurevergadering

 De procedurevergadering beslist of een 

themabijeenkomst wordt toegelaten

 Bespreking vindt plaats op basis van voorstel van 

de griffie (bespreeklijst)

 Stemverhouding: 3/5/5 regel



Procedurevergadering

Naast de dossiers van GS staan de volgende zaken 

ook op de agenda van de procedurevergadering:

• LIS

• LTP GS

• Doorkijk 3 maanden

• Stand van zaken moties en toezeggingen



Procedurevergadering

Overzicht termijnen

• Publicatie agenda
 Vrijdag 10 dagen voorafgaand aan pv

• Verzoeken themabijeenkomsten 
 Uiterlijk dinsdag 12.00 voorafgaand aan pv 

• Publicatie bespreeklijst
 Donderdag voor de pv

• Procedurevergadering
 Maandagen om 18.00 uur

• Publicatie behandeladviezen
 Dinsdag dag na de pv



Zoeken op BrainPS

Op BrainPS staan op https://brainps.brabant.nl/ps-

dossier relevante stukken per onderwerp 

gerubriceerd.

https://brainps.brabant.nl/ps-dossier


Statendagen

 Volgens de huidige werkwijze PS in principe om 

de 2 weken op vrijdag een Statendag

 Publicatie van de dagindeling en PS-agenda 10 

dagen (op dinsdag) voorafgaand aan statendag

 Publicatie op www.brabant.nl en Ibabs

https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps.aspx


Opbouw statendag

Ochtend (9.00 – 13.00 uur)

 Vaste bijeenkomsten

- technische vragenronde

- rondvraagmoment

 Overige bijeenkomsten

- themabijeenkomst (informatief en/of oordeelsvormend)

- rondetafelgesprek

- inspreekmoment 



Opbouw statendag

Middag (vanaf 13.00 uur)

 Kleine procedurevergadering (13.00 – 13.30 uur)

 Start plenaire vergadering PS om 13.30 uur 

- Behandeling perspectiefnota en begroting vaak eerder 

aanvangstijdstip PS

- Tekenen voor aanwezigheid

- Actualiteiten (mondelinge vragen en actuele moties)

- Bespreekstukken

- Stemming om 17.00 uur over de stukken waarvan de 

beraadslagingen zijn gesloten



Statendag

Overzicht termijnen

• Publicatie agenda/stukken/spreektijden e.d. 
 Dinsdag 10 dagen voorafgaand aan statendag

• Indienen vragen voor het rondvraagmoment
 Dinsdag 12.00 uur voorafgaand aan statendag

• Publicatie aangepaste dagindeling, 

woordvoerders e.d
 Dinsdag 12.00 uur voorafgaand aan statendag

• Indienen mondelinge vragen en actuele moties
 Donderdag 20.00 uur voorafgaand aan PS



Instrumenten PS

– Verzoek om informatie (Technische vragen en 

informatieverzoek)

– Schriftelijke vragen

– Vragen rondvraagmoment

– Mondelinge vraag voor PS

– Motie

– Actuele motie

– Amendement

– Interpellatie

– Initiatiefvoorstel

– Recht van onderzoek (enquête) 





Verzoek om informatie (Technische 

vragen en informatieverzoek)

– Technische vragen: u bent op zoek naar feitelijke, 

verduidelijkende informatie over onderwerpen, 

opgestelde stukken en/ of besluiten van het 

college. 

– Verzoek om inzage in of afschrift van 

documenten: u bent op zoek naar documenten 

over een bepaald onderwerp. 

– Rechtstreeks aan een ambtenaar of via de griffie. 

Technische vragen ook via technische 

vragenronde op een Statendag.   

– Grondslag: artikelen 33 en 167 Provinciewet en 

de lokale regels van de provincie (Verordening 

ambtelijke bijstand en fractieondersteuning). 



Schriftelijke vragen 

– Schriftelijke vragen stelt u als u verduidelijking 

wenst over het door GS gevoerde beleid of 

bestuur. Het instrument is dus bedoeld om 

bestuurlijke vragen te stellen, geen technische 

(feitelijke) vragen. 

– U kunt het college bijvoorbeeld vragen naar de 

opvatting over bepaalde onderwerpen.

– U dient vragen via de griffie in.  

– Grondslag: artikel 151 Provinciewet en artikel 30 

Reglement van orde.  



Vragen rondvraagmoment 

– Het rondvraagmoment vindt plaats op een 

Statendag. Het rondvraagmoment wordt 

opgenomen. 

– Tijdens het rondvraagmoment kunnen 

statenleden en burgerleden vragen stellen aan 

een lid van GS.

– Aanmelden: uiterlijk 12.00 uur op een dinsdag 

voorafgaand aan een Statendag bij de griffie o.v.v. 

de vraag en aan welke gedeputeerde de vraag 

wordt gesteld.   

– Grondslag: artikel 151 Provinciewet en artikel 14 

Reglement van orde. 



Mondelinge vragen voor PS

– Tijdens de PS-vergadering kunnen statenleden 

mondelinge vragen stellen aan de CdK of GS 

over een actueel en urgent onderwerp.

– De vragen dienen uiterlijk om 20.00 uur 

voorafgaand aan de dag waarop de PS-

vergadering plaatsvindt via de griffie te worden 

ingediend.

– De procedurevergadering adviseert aan PS over 

de agendering van een vraag.

– Geen moties tijdens stellen van mondelinge 

vragen en beantwoording.  

– Grondslag: artikel 151 Provinciewet en artikel 29 

Reglement van orde.  



Motie 

– Ieder Statenlid kan in een Statenvergadering een 

motie bij de voorzitter van PS indienen die door 

één of meerdere aanwezige Statenleden is 

ondertekend.

– Een motie is een korte schriftelijke verklaring door 

een Statenlid of fractie(s) over een geagendeerd 

onderwerp waarmee een oordeel, wens of 

verzoek wordt uitgesproken. 

– Motie kan aan GS en aan PS zijn gericht. 

– Aanhouden van stemming over een motie kan 

gedurende maximaal 6 maanden.

– Grondslag: artikel 34 Reglement van orde. 



Actuele motie 

– Een actuele motie is een motie die gaat over een 

niet geagendeerd onderwerp. 

– Criteria: actueel en urgent en niet geagendeerd 

voor themabijeenkomst of PS-vergadering. 

– Een actuele motie dient uiterlijk om 20.00 uur 

voorafgaand aan de dag waarop de PS-

vergadering plaatsvindt te worden ingediend via 

de griffie. 

– Procedurevergadering adviseert aan PS over de 

toevoeging van de actuele motie aan de agenda 

van PS.   

– Grondslag: artikel 35 Reglement van orde.   



Amendement 

– Door het indienen van een amendement kan een 

Statenlid tijdens een PS-vergadering wijzigingen 

voorstellen op een voorgesteld besluit.  

– Een amendement wordt schriftelijk en door de 

indieners ondertekend bij de voorzitter PS uiterlijk 

voor sluiten beraadslaging ingediend.

– GS geven een oordeel over het amendement. 

– Stemming: eerst amendement dan 

ontwerpbesluit. 

– Grondslag: artikel 143b Provinciewet en artikel 33 

Reglement van orde.   



Interpellatie 

– Een Statenlid kan inlichtingen vragen aan GS 

over een niet geagendeerd onderwerp voor een 

PS-vergadering. In dat geval vraagt een Statenlid 

een interpellatiedebat aan. 

– Verzoek kan tot uiterlijk woensdag 8.00 uur 

voorafgaand aan de vergadering schriftelijk door 

tussenkomst van de griffier bij de voorzitter van 

PS worden ingediend. 

– PS nemen op advies van de 

procedurevergadering een besluit over het 

verzoek. 

– Grondslag: artikel 151 Provinciewet en artikel 31 

Reglement van orde.



Initiatiefvoorstel 

– Met het recht van initiatief kan een Statenlid een 

eigen voorstel tot nieuw beleid of aanpassing van 

een verordening indienen. 

– Vorm van actieve kaderstelling. 

– Initiatiefvoorstel wordt in eerste instantie 

geagendeerd voor een procedurevergadering.

– GS worden voordat PS een besluit nemen in de 

gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken. 

– Grondslag: artikel 143b Provinciewet en artikel 32 

Reglement van orde.  



Recht van onderzoek (enquête) 

– Op voorstel van één of meer Statenleden kan een 

onderzoek naar het beleid van GS of de CdK 

worden ingesteld.

– Een onderzoekscommissie voert het onderzoek 

uit. Provinciale Staten benoemen de leden van 

deze commissie.

– De commissie kan getuigen en specialisten in het 

openbaar verhoren. Derden zijn niet verplicht om 

aan een onderzoek mee te werken. 

– Grondslag: artikel 151a Provinciewet en 

Verordening onderzoeksrecht van Provinciale 

Staten van Noord-Brabant.



Declaraties burgerleden (1)

– Vergoeding voor bijwonen van 

themabijeenkomsten, rondvraagmomenten en 

woordvoerdersoverleggen: € 115,84 per 

bijeenkomst.

– Bijwonen wil niet zeggen ook het woord voeren.

– Zelf declareren per bijgewoonde 

themabijeenkomst, rondvraagmoment of 

woordvoerdersoverleg. 

– Nadruk op eigen verantwoordelijkheid (integriteit).



Declaraties burgerleden (2)

– Vergoeding voor reiskosten voor het bijwonen van 

themabijeenkomsten, rondvraagmoment of 

woordvoerdersoverleg. En voor reis- en 

verblijfkosten voor dienstreizen binnen de 

provincie. 

– Openbaar vervoer: NS-Business Card of 

declareren. Auto: € 0.19 ct. per kilometer (gebruik 

van declaratieformulier). 

– Vergoeding scholing (onder voorwaarden).

– Aanspraak ICT middelen.

– Vergoeding beroepsvereniging.



Declaraties burgerleden (3)

– Vergoeding van bewakings- en 

beveiligingskosten.

– (Vergoeding van een) noodzakelijke voorziening 

in verband met een structurele functionele 

beperking (rekening houdend met 

proportionaliteit).

– Voorzieningen in verband met een beroepsziekte 

of een dienstongeval.

– Grondslag: Rechtspositiebesluit en 

Rechtspositieregeling decentrale politieke 

ambtsdragers en Verordening rechtspositie 

ambtsdragers. Zie ook Handboek PS.   


