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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 18 november 2020
: 15 december 2020

Vragen nr. 115-2020
Vragen van mevrouw J. Vastenhouw (Forum voor Democratie) over ‘Het referendum in NoordHolland'
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 18 november 2020 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
J. Vastenhouw (Forum voor Democratie), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn
ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
In de week van 19 - 26 oktober is er door inwoners van Noord-Holland een poging gedaan een
raadgevend referendum te organiseren in Noord-Holland. De kennisgeving werd uiteindelijk niet
aan Provinciale Staten (hierna PS) voorgelegd. Omdat FVD zeer begaan is met de
inspraakmogelijkheden van Noord-Hollanders stellen wij de volgende vragen aan Gedeputeerde
Staten (hierna GS):

VRAGEN
Vraag 1:
Is GS op de hoogte van de op 19 oktober 2020 gedane poging om middels een kennisgeving
een referendum in Noord-Holland te organiseren?
Antwoord:
Ja.
Vraag 2
Om welke redenen is of kon de kennisgeving afgewezen worden?
Antwoord:
De lijst met namen die bij de statengriffie is binnengekomen voldeed niet aan de eisen die de
verordening aan een kennisgeving stelt. De lijst was niet tijdig ingediend, de verstrekte
gegevens waren incompleet, de verstrekte gegevens waren niet controleerbaar en de wijze van
indiening voldeed niet aan de eisen die de verordening daaraan stelt.
Vraag 3:
Is GS bereid deze poging tot het organiseren van een referendum uitgebreid te evalueren en
deze evaluatie voor te leggen aan PS? Met name zouden wij graag antwoord willen hebben op
de vraag waar de indiener tegenaan liep tijdens zijn poging een referendum te organiseren.
Indien GS geen evaluatie wil doen, waarom niet?
Antwoord:
Nee, met Provinciale Staten is afgesproken de verordening te evalueren na een looptijd van 4
jaar, dus in 2022. De poging van indiener is gestrand vanwege de redenen, genoemd in het
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antwoord op vraag 2. De eisen die in de verordening aan een geldige kennisgeving worden
gesteld zijn helder. Indiener heeft overigens niet bij de provincie geinformeerd naar de
vereisten aan een kennisgeving of de wijze van indiening.
Vraag 4:
Gedeputeerde Zaal deed eerder een toezegging om PS te informeren wanneer er een poging
gedaan zou worden om een referendum te organiseren. Wanneer zal PS hierover geïnformeerd
worden?
Antwoord:
Het Presidium is schriftelijk over de poging geinformeerd op 21 oktober 2020. Wij zullen PS
informeren als er opnieuw een poging wordt ondernomen om een referendum te organiseren
met nadere uitleg als deze niet aan de voorwaarden van de verordening voldoet. In 2022 vindt
een uitgebreide evaluatie plaats van referenda die gehouden zijn en van pogingen die gestrand
zijn.

Vraag 5:
Is er vanuit de provincie nog contact geweest met de indiener? Indien nee, waarom is er geen
contact met de indiener geweest?
Antwoord:
Ja. De indiener is geïnformeerd over het feit dat niet aan de eisen van een geldige kennisgeving
was voldaan.
Vraag 6:
Weet GS tegen welke struikelblokken de indiener is aangelopen tijdens de poging om een
referendum te organiseren? Indien ja, welke struikelblokken waren dit?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.
Vraag 7:
De Commissaris van Koning heeft op 22 oktober ook aangegeven dat de handtekeningen – via
petitie.nl – niet voldeden. Hoe verzekert GS dat de digitale handtekeningen onderdeel gaan
uitmaken van de op 15 juni 2020 beloofde verbetering van het digitale systeem?
Antwoord:
De digitale voorziening zal voor de ondertekening gebruik maken van DigiD. Ondertekening
met DigiD voldoet aan de vereisten van toezicht, controleerbaarheid en betrouwbaarheid.
Vraag 8:
Het digitaal ophalen van handtekeningen zou nog in 2020 mogelijk worden. Kan GS aangeven
wanneer het inzamelen van handtekeningen mogelijk is en hoe Noord-Hollanders hierover
geïnformeerd worden?
Antwoord:
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorziening ten behoeve van de digitale indiening van
referendumverzoeken. Het streven is dat de voorziening rond de jaarwisseling gereed is. GS
zullen de voorziening bij besluit aanwijzen op grond van de referendumverordening. Provinciale
Staten worden hiervan op de hoogte gebracht door middel van een brief.
Het besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad op overheid.nl en de voorziening wordt
onder de aandacht gebracht op noord-holland.nl op de pagina burgerparticipatie.

