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Inhoudelijk
Aanleiding

Initiatiefvoorstel van de politieke partijen FVD en PVZ over raadplegend
referendum instemmen klimaatakkoord provincie Zeeland.
Aanleiding voor dit raadplegend referendum is het voorliggende
statenvoorstel ‘Instemming Klimaatakkoord’ waarin PS wordt gevraagd om
in te stemmen met de integrale set van afspraken en maatregelen uit het
Klimaatakkoord die de bevoegdheden van de provincie Zeeland raken, voor
zover deze maatregelen betrekking hebben op de opgaven Zeeland.

Bevoegdheid

Provinciale Staten (Referendumverordening provincie Zeeland, artikel 3)

Wat is het voorstel

-

-

-

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.

Toelichting

-

Gelet op de artikel 3 van de referendumverordening kan een Statenlid
tot tien dagen voor de vergadering van Provinciale Staten waarvoor het
te nemen besluit geagendeerd is een schriftelijk voorstel indienen voor
het houden van een raadplegend referendum.

Kosten en dekking

Op grond van artikel 10 uit de referendumverordening stellen PS na een
besluit tot het houden van een referendum budget beschikbaar aan GS voor
de uitvoering van het besluit.

Overige informatie

Op grond van artikel 143a lid 4 uit de provinciewet mag Provinciale Staten
geen besluit nemen over een initiatiefvoorstel voordat GS in de gelegenheid
is gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het
initiatiefvoorstel.

