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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 15 november 2021
Onderwerp: Bezwaarprocedure betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 inhoudende de
vaststelling dat het besluit tot vaststelling van de RES 1.0 Noord-Holland Noord en de RES 1.0
Noord-Holland Zuid niet referendabel is gelet op artikel 5 van de Referendumverordening NoordHolland 2018;
Kenmerk: 1654547/1748418
Bijlagen:
- ontwerp-beslissing op het bezwaarschrift
- het advies van de hoor- en adviescommissie
1.

Inleiding

Op 5 juli jl. hebben PS een kennisgeving die was ingediend in het kader van de
Referendumverordening afgewezen. Tegen dit besluit heeft de Stichting Noord-Holland
Referendum een bezwaarschrift ingediend. Deze voordracht ziet op de bezwaarprocedure gericht
tegen het besluit tot afwijzing van de kennisgeving tot het houden van een referendum op grond
van artikel 5 van de referendumverordening.
Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de onafhankelijke hoor- en adviescommissie (verder: de
commissie). De commissie heeft overwogen dat het besluit in stand kan blijven, maar dat het
aangevuld moet worden met een motivering. Conform dat advies is bijgevoegd ontwerp-besluit
opgesteld. Het advies van de commissie is bijgevoegd.
2. Doelstellingen en evaluatiecriteria
Niet van toepassing
3. Financiering, communicatie en (burger)participatie
Niet van toepassing
4. Proces en procedure
De beslissing op het bezwaar wordt met het advies van de commissie naar bezwaarde toegestuurd.
De stichting heeft de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het besluit.
5. Voorstel
Het presidium stelt u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
A.Th.H. van Dijk, voorzitter presidium
M. Admiraal, griffier presidium
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Ontwerpbesluit

Nr. 67-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van het presidium van 15 november 2021;
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en gelet op het advies van de hoor- en
adviescommissie d.d. 7 oktober 2021.

besluiten:
Bijgevoegde beslissing op bezwaar vast te stellen.

Haarlem, 13 december 2021

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

wnd. statengriffier,

2

