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Samenvatting
De initiatiefnemers stellen aan Provinciale Staten voor een raadplegend referendum (ex. art. 3 van
onze Referendumverordening) uit te schrijven over het instemmen van de Provincie Zeeland met het
Klimaatakkoord. Dit is het besluit van Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten
van 17.09.2019 met nr. 19424638.
Aanleiding
In het coalitieakkoord Samen verschil maken van de fracties van CDA, SGP, VVD, en PvdA is de
aanpassing van Zeeland aan het veranderende klimaat en de energietransitie onder de noemer grote
opgaven geschaard. Het onderhavig besluit valt onder die grote opgaven. Ook uit de bijdragen van
alle (andere) fracties die zich geuit hebben over voornoemd (voorstel tot) besluit, blijkt dat ze van
mening zijn dat het een belangwekkend besluit is. Een besluit met gevolgen voor de burgers van de
Provincie Zeeland.
De indieners van dit initiatiefvoorstel zijn van mening dat het goed zou zijn om de burgers te
raadplegen over dit belangrijke besluit. Dit kan middels het raadplegend referendum. Het
referendum zorgt voor draagvlak voor het beleid. Besluiten worden meer aangepast aan de
wensen en noden van de burgers. Ook is er dan een langer en veel intensiever publiek debat,
maar als besluiten eenmaal genomen zijn, is er brede steun, en kunnen ze vlot worden
uitgevoerd. Het referendum zorgt voor een grotere betrokkenheid van burgers, omdat burgers
weten dat uitkomsten van referenda ook echt uitgevoerd worden, en is het voor hen zinvol om
deel te nemen aan publieke discussies. Waarom zou men zich verdiepen in zaken waar men
toch niets over te zeggen heeft? Referenda geven ook mogelijkheden aan politici om hun
standpunten veel breder voor het voetlicht te brengen.
Wat mag het kosten
Provinciale Staten stellen op grond van artikel 10 uit de referendumverordening na een besluit
tot het houden van een referendum budget beschikbaar aan gedeputeerde Staten voor de
uitvoering van het besluit.
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Onderwerp

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

ONTWERPBESLUIT
De staten van de provincie Zeeland, gelezen het initiatiefvoorstel van de leden Bos, Koevoets, Van Hoecke,
Walravens, Babijn en Steur van 15 oktober 2019, met nr. 19428330,
be sluiten
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Een raadplegend referendum te houden over de vraag of de kiesgerechtigde inwoners van de Provincie
Zeeland voor of tegen het ondertekenen zijn namens de Provincie Zeeland van het Klimaatakkoord.
De eventuele instemming van de Provincie Zeeland met het Klimaatakkoord op te schorten tot na de
bekendmaking van de officiële uitslag van het raadplegend referendum.
Het bestuur van de vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) te verzoeken eveneens het besluit over het
te ondertekenen klimaatakkoord op te schorten tot na de bekendmaking van de officiële uitslag van het
raadplegend referendum in Zeeland.

