
Statenstuk 2022-66 

Notitie verkenning (vernieuwend) raadgevend referendum c.a. 
in Drenthe 

Voorgestelde behandeling: 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 29 juni 2022 
Provinciale Staten op 13 juli 2022 

Voorstel van de werkgroep veranderende samenleving van Provinciale Staten van Drenthe van 
8 juni 2022, kenmerk 23/SG/202201767 

Behandeld door de heer J. Richardson, telefoonnummer (0592) 36 53 69 



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-66-1 

Inleiding

Op 7 juli 2021 hebben Provinciale Staten van Drenthe de Statenwerkgroep ‘Veranderende 
Samenleving’ de opdracht gegeven om een verkennende notitie te maken over het 
‘(vernieuwend) raadgevend referendum in Drenthe’. Dit is besloten naar aanleiding van een 
initiatief van een groep inwoners van Drenthe dat via het recht van agenderen hiervoor op 7 juli 
2021 aandacht heeft gevraagd. 
 
De werkgroep veranderende samenleving biedt de Staten nu de bijgaande notitie aan met als 
doel: het politieke debat over de mogelijkheid van een (vernieuwend) raadgevend referendum 
c.a. voor Drenthe te faciliteren.  
 
Ten behoeve van een gedeeld beeld en de context van de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van een (vernieuwend) raadgevend referendum is in deze notitie een uiteenzetting opgenomen 
van verschillende vormen van referenda en hun uitwerking op hoofdlijnen. De werkgroep heeft 
ervoor gekozen om dicht bij de inbreng van de initiatiefnemers te blijven en gaat daarom naast 
referenda, in op volksinitiatieven en burgerfora.  
 
Ook geeft de notitie weer welke aandachtspunten er voor Drenthe zijn bij mogelijk gebruik van 
de hiervoor genoemde instrumenten, maar de notitie treedt nog niet in detail over de wijze 
waarop deze instrumenten in Drenthe het beste zouden kunnen worden ingezet of toegepast. 
Voor nu is dit een vraag die bij eventuele uitwerking aan bod zal komen. 

Advies 

Het kennisnemen van de notitie raadgevend referendum. Indien wenselijk besluiten een vervolg 
te geven aan het uitwerken van (een van de) instrumenten opgenomen in de notitie. De 
uitwerking zal in dat geval voor vaststelling separaat aan de staten worden aangeboden. 

Beoogd effect 

Met het kennisnemen van de verkennende notitie geven Provinciale Staten gehoor aan de wens 
van een inwonersinitiatief dat voorstelde om de mogelijkheden te laten onderzoeken van het 
(raadgevend) referendum in Drenthe. Op basis van de in de notitie opgenomen uiteenzetting 
kunnen Provinciale Staten een besluit nemen over een eventueel vervolg.  

Argumenten 

Door het kennisnemen van de notitie wordt gehoor gegeven aan de wens van het 
inwonersinitiatief om referenda in Drenthe nader te onderzoeken.’ 
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Uitvoering 

Aan u, Provinciale Staten van Drenthe, is het nu de taak op basis van de uiteenzetting in de 
notitie een keuze te maken voor een eventueel vervolg. Dit betekent dat de volgende besluiten 
genomen moeten worden. 
1. Is er draagvlak binnen Provinciale Staten om een van de instrumenten verder te laten 

onderzoeken, ten behoeve van toepassing in Drenthe? 
2. Zo ja, welk(e) instrument(en) zouden dan de voorkeur genieten? 

Tijdsplanning 

n.v.t. 

Monitoring en evaluatie 

n.v.t. 

Extern betrokkenen 

Op 7 juli 2021 heeft een groep inwoners via het recht van agendering voor het (vernieuwend) 
raadgevend referendum aandacht gevraagd. De initiatiefnemers zijn op de hoogte gebracht van 
de ontwikkelingen binnen de Staten(werkgroep) naar aanleiding van hun inbreng.  

Communicatie 

n.v.t. 

Bijlagen 

Notitie verkenning (vernieuwend) raadgevend referendum 
 
 
 
 
 
Assen, 8 juni 2022 
Kenmerk: 23/SG/202201767 
 
 
Werkgroep veranderende samenleving, 
 
 
R.R. Pruischer, voorzitter  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de werkgroep veranderende samenleving van Provinciale Staten van 
Drenthe van 8 juni 2022, kenmerk 23/SG/202201767; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
kennis te nemen van de notitie (vernieuwend) raadgevend referendum Drenthe. 
 
 
 
 
Assen, 13 juli 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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