
 

 

 

MEMORANDUM 

 

DATUM 8-10-2013 

AAN Commissie Bestuur, Europa en Middelen 

VAN Mw. M. Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 030-2583500 

ONDERWERP Planning referendumverordening Provincie Utrecht 

 

Ter informatie. 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

In de Statencommissie BEM van 16 september 2013 is afgesproken dat PS een planning voor het vaststellen van 

een referendumverordening ontvangen. Daarnaast is het college gevraagd om bij de VNG informatie in te winnen 

over de model Referendumverordening. In dit memo wordt u over beide onderwerpen geïnformeerd. 

 

Voortgang uitvoering motie 13 

Voor het opstellen van een provinciale referendumverordening hebben GS de afgelopen periode veel informatie 

verzameld en informatieve gesprekken gevoerd met externen (BZK, Kiesraad, deelgemeenteraad Amsterdam 

Zuidoost). Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met gemeenten omdat van hen de medewerking kan 

worden gevraagd als het referendum wordt uitgevoerd met een stembusverkiezing. Wij hebben ook andere 

vormen van het uitvoeren van een referendum verkend zoals DigiD en schriftelijke verkiezingen (zie ook de 

statenbrief van 16 september 2013, motie 13) en het combineren van een provinciaal referendum met een 

reguliere stembusverkiezing. In oktober wordt de Referendumverordening in concept afgerond. Vervolgens wordt 

het concept volgens goed gebruik op juridische kwaliteit en uitvoerbaarheid besproken en afgestemd met BZK en 

enkele gemeenten. Uit een oogpunt van goed bestuur is het mede van belang dat gemeenten worden betrokken 

bij het opstellen van een regeling waar zij mede uitvoering aan kunnen/moeten geven.  

 

VNG model referendumverordening 

Wij hebben kennis genomen van de model Referendumverordening van de VNG en geconstateerd dat die voor 

een deel al overeenkomt met ons (provinciaal) concept. Het gaat hierbij dan om een aantal algemene bepalingen 

zoals de lijst van PS-besluiten die niet referendabel zijn, bepalingen over het inleidende en het definitieve 

verzoek, het instellen van een referendumcommissie en de strafbepalingen.  

Er zijn bepalingen die niet in het VNG-model zijn benoemd zoals het vragen van de medewerking van  

gemeenten bij de uitvoering van een referendum en de mogelijkheid van de combinatie van verkiezingen of 

anders geregeld zijn zoals de definitie van kiesgerechtigden (Voor PS-verkiezingen is het Nederlanderschap 

vereist, bij gemeentelijke verkiezingen is vereist dat men 5 jaar woonachtig is in Nederland). Ook onderzoeken 

GS de mogelijkheden van andere vormen dan een stembusverkiezing (bijvoorbeeld schriftelijke verkiezingen).  

 

Planning 

Een en ander leidt tot de navolgende planning voor de referendumverordening: 

 
afstemmingsoverleggen over concept 
Referendum-verordening 

 
 Oktober - november 2013 

 
GS 

 
  10 december 2013  

 
Cie. BEM 

 
  20 januari 2014 

 
PS 

 
   3 februari 2014 

 


