
Statenvoorstel nr. 2021/1101653

Initiatiefvoorstel Bindend Correctief Referendum

Datum Inlichtingen bij

03-03- 2021   Joeri Pool
j.pool@overijssel.nl

Aan de Provinciale Staten

Onderwerp
Referendumverordening: Directe Democratie

Bijlage:

I. Ontwerpbesluit  (bijgevoegd) 

Samenvatting van het voorgestelde besluit

Het voorstel realiseert voor de inwoners van Overijssel de mogelijkheid om 
een bindend correctief referendum te houden. Op deze wijze kunnen 
inwoners hun stem laten horen over specifieke besluitvorming in de 
provincie Overijssel. In de aanbiedingsbrief worden de argumenten voor de 
bijgaande verordening toegelicht. De verordening laat bij invoering de 
representatieve democratie geheel in stand en brengt de directe democratie
naar Overijssel. 

Aanleiding 
Provinciaal beleid speelt op tal van manieren een rol in het leven van onze 
inwoners. De initiatiefnemers zijn van mening dat in een goed functionerende 
democratie, inwoners de mogelijkheid moeten hebben aan de handrem te 
kunnen trekken. Bij veel actuele thema’s zien we echter dat dit nu niet mogelijk 
is. Daarom hebben de initiatiefnemers zich ingezet voor het introduceren van 
een nieuw middel om de democratische mogelijkheden van onze inwoners 
wezenlijk te vergroten: het bindend correctief referendum. 

Overwegingen
De initiatiefnemers willen de kloof tussen de provinciale politiek en de 
Overijsselse inwoner verkleinen. Dit kan worden bewerkstelligd door de 
mogelijkheid te creëren van het houden van een bindend correctief referendum. 
Inwoners wordt zo de mogelijkheid geboden om concrete invloed uit te oefenen 
op provinciale besluitvorming.

Het kunnen houden van een bindend correctief referendum geeft elke inwoner 
de kans om provinciaal beleid te kunnen wijzigen. Een aanvraag tot het houden 
van een bindend correctief referendum kan worden ingediend als een aantal 
mensen gelijk aan 1000 of meer zijn of haar handtekening zet onder de 
aanvraag. Voldoet de aanvraag aan de gestelde eisen, dan moet een definitief 
verzoek worden ingediend, dat wordt ondersteund door tenminste 3% van het 
aantal kiesgerechtigden in Overijssel. 



Wordt het referendum gehouden, dan is de uitslag van het referendum geldig bij
een opkomstpercentage van 30% van het aantal kiesgerechtigden in Overijssel. 
Indien dat zo is, wordt het besluit daarop aangepast.

Een bindend correctief referendum kan alleen aangevraagd worden op een 
statenvoorstel dat behandeld wordt in Provinciale Staten of recent behandeld is 
en daarmee geschikt is voor een referendum. 

Juridisch kader
De initiatiefnemers handelen in de geest van de Wet van 1 februari 2021, 
houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen 
tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum. Artikel 128a stelt dat bij provinciale onderscheidenlijk
gemeentelijke verordening kan worden bepaald dat besluiten van provinciale 
staten of de gemeenteraad aan een beslissend referendum worden 
onderworpen onder de in de artikelen 129 en 130 bedoelde kiesgerechtigden 
voor provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad, indien een bij 
provinciale onderscheidenlijk gemeentelijke verordening te bepalen aantal van 
deze kiesgerechtigden daartoe de wens kenbaar maakt, een en ander volgens 
bij provinciale onderscheidenlijk gemeentelijke verordening te stellen regels.

Financiën
Dit voorstel heeft impact op de begroting van de provincie Overijssel omdat, 
indien een referendum wordt gehouden, de provincie de kosten daarvoor draagt.

Vervolgtraject
Nadat het initiatiefvoorstel is ingediend, wordt het college in de gelegenheid 
gesteld wensen en bedenkingen te geven op dit voorstel. Na instemming door 
uw staten met dit voorstel kan de verordening worden gepubliceerd en in 
werking treden. In de verordening is een evaluatie van de werking opgenomen.

Voorstel
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept 
in bijlage I verwoord.
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Bijlage I

Besluit nr. 

Provinciale Staten van Overijssel, 

gelezen het initiatiefvoorstel van Joeri Pool, Simon Zandvliet, Kyra Selles, Stijn Hesselink, 
Chilion Snoek en Andreas Bakir d.d. 01 maart 2021, kenmerk 2021/1101653

besluiten:

1. Vast te stellen de navolgende Referendumverordening Overijssel 2021

Zwolle, 

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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