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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De aanvullende informatienota met betrekking tot de invoering van het correctief
bindend referendum in Noord-Brabant.
Aanleiding
Op 26 februari 2021 heeft professor Frank Hendriks u tijdens een informatieve
themabijeenkomst geïnformeerd over de (inter)nationale referendumpraktijk.
Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland voor 22 januari jl. maar werd
als gevolg van een ingelaste extra PS-vergadering verplaatst naar 26 februari.
Ter voorbereiding op die bijeenkomst werd u in december 2020 een
informatienotitie toegezonden.
Na deze informatieve bijeenkomst is het moment aangebroken om met elkaar de
bouwstenen voor de Brabantse referendumverordening te benoemen. Dit doen
we in de oordeelsvormende themabijeenkomst op 26 maart a.s.
Graag gaan wij met u tijdens deze bijeenkomst het gesprek aan over de
denkrichtingen die het college van GS heeft geformuleerd en die zijn
opgenomen in de als bijlage opgenomen aanvullende informatienotitie. Dit met
het oog op het bereiken van een zo groot mogelijk draagvlak in uw Staten voor
de Brabantse referendumverordening.

Bevoegdheid
Om het correctief referendum mogelijk te maken moet een referendumverordening worden opgesteld. Provinciale Staten zijn bevoegd een verordening
vast te stellen conform artikel 145 van de Provinciewet.
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Kernboodschap
Met de invoering van het correctief referendum krijgen inwoners de mogelijkheid
om besluiten van Provinciale Staten terug te draaien. Het functioneert daarmee
als ‘noodrem’ en ‘stok achter de deur’.
Het correctief referendum vormt een aanvulling op de vertegenwoordigende
democratie en het door de provincie toe te passen participatiebeleid tijdens de
beleidsvoorbereiding. Het invoeren van een correctief bindend referendum
vraagt om een aantal keuzes. Deze keuzes leiden uiteindelijk tot de vaststelling
van een referendumverordening in uw Staten. Bijgevoegde aanvullende notitie
bevat informatie over de verschillende bouwstenen en keuzes op grond waarvan
tot een door u vast te stellen referendumverordening wordt gekomen. Daarnaast
bevat de notitie de denkrichtingen die het college van GS heeft geformuleerd ten
aanzien van de belangrijkste te maken keuzes. Graag gaan wij met u in gesprek
over de totstandkoming van de eerste Brabantse referendumverordening en de
daarin te maken keuzes.
Consequenties
De invoering van het correctief referendum is zoals aangegeven aanvullend op
de vertegenwoordigende democratie. De door PS genomen besluiten kunnen,
voor zover deze referendabel zijn, daardoor teruggedraaid worden.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Geen actieve communicatie op dit moment.
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Vervolg
De uitkomsten van de oordeelsvormende bijeenkomst, met name de eventueel
door u gewenste aanpassingen ten aanzien van onze denkrichtingen, worden
verwerkt in de door uw Staten nog vast te stellen referendumverordening. Hierbij
dient te worden aangetekend dat een voorwaarde hiervoor is dat er uit uw
debat van 26 maart a.s. voldoende bouwstenen komen om aan de
referendumverordening te werken. Niet uitgesloten kan worden dat we nog een
oordeelsvormende bijeenkomt organiseren om de te maken keuzes helder te
krijgen met het oog op een zo groot mogelijk draagvlak in uw Staten.
Bijlagen
Aanvullende informatienotitie correctief referendum.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw N. Wester, (06) 18 30 34 01,
nwester@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer M.J.J. van Osch, (06) 15 82 64 46,
mvosch@brabant.nl.
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