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Inleiding

In aanwezigheid van een groot aantal leden van de statencommissie BEM, heeft het burgerinitiatief
Maartensdijk, op maandag 10 mei j.l. het gemotiveerde burgerinitiatief met de titel “Waarom
Maartendijk boos is …” , aan de voorzitter van uw Staten overhandigd. Het initiatief wordt gesteund
door 2624 burgers in de vorm van ondertekende petities.

Voor de te doorlopen procedure van het burgerinitiatief is de Verordening Burgerinitiatief Provincie
Utrecht van 2002 relevant.

In een notendop worden de belangrijkste procedurele aspecten weergegeven.
Het burgerinitiatief dient allereerst aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Zo dient het verzoek schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van PS. Het verzoek dient
tenminste een nauwkeurige omschrijving en toelichting te bevatten van het burgerinitiatief, de
gegevens van de verzoeker(s) en een lijst van namen etc. die het verzoek van de initiatiefnemers
ondersteunen.
Daarnaast is een burgerinitiatief slechts geldig als tenminste 1.500 burgers het initiatief steunen.
Daarbij mag het initiatief geen onderwerp betreffen dat niet behoort tot de bevoegdheid van uw Staten.
Tevens mag geen sprake zijn van een klacht of bezwaar.

Voor wat betreft de verdere procedure is van belang dat uw Staten in de eerstvolgende vergadering (24
mei a.s.) na de indiening van het initiatief beslissen of het burgerinitiatief op de agenda van de
vergadering van uw Staten wordt geplaatst. Indien uw Staten vaststellen dat het verzoek geldig is, dan
wordt het verzoek voor de eerstvolgende vergadering daaropvolgend (28 juni a.s.) van uw Staten
geagendeerd. Voor die vergadering wordt de verzoeker eveneens uitgenodigd en heeft hij gelegenheid
om het initiatief mondeling nader toe te lichten. Zo spoedig mogelijk daarna wordt het besluit van uw
Staten bekend gemaakt.

De Statengriffie heeft het verzoek getoetst aan de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht. Op
basis van deze toetsing wordt uw Staten voorgesteld het verzoek geldig te verklaren en te agenderen
voor uw vergadering van 28 juni a.s.
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 Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 mei 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van de statengriffie

Gelezen het burgerinitiatief met de titel “Waarom Maartensdijk boos is ….”, zoals dat op 10 mei 2004
is aangeboden aan de voorzitter van de Staten

Overwegende dat het burgerinitiatief voldoet aan de gestelde voorwaarden als vermeld in de
Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht

Gelet op het bepaalde in de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht

Besluiten:

1. het burgerinitiatief Maartensdijk d.d. 10 mei 2004 geldig te verklaren

2.    het burgerinitiatief te agenderen voor de statenvergadering van 28 juni 2004

voorzitter,

griffier,


