
BIJLAGE 3 

Verordening  op het burgerinitiatiefvoorstel Flevoland 2011 

Artikel 1 

1. In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een 
kiesgerechtigde ingezetene van de provincie, gericht op besluitvorming door provinciale staten.  

2. Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:  

a. een vraag over provinciaal beleid;  

b. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een 
gedraging van het provinciebestuur;  

c. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een 
besluit van het provinciebestuur;  

d. een onderwerp waarover korter dan een kalenderjaar vóór indiening van het 
burgerinitiatiefvoorstel door provinciale staten een besluit is genomen.  

e. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van provinciale staten;  

f. het verzoek om te handelen in strijd met wettelijke termijnen of aangegane 
verplichtingen van vastgesteld provinciaal beleid;  

g. een onderwerp dat de persoonlijke levenssfeer betreft.  

h. een onderwerp dat primair als doel heeft het verkrijgen van subsidie. 

Artikel 2 

1. Een verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de 
besluitvormingsronde is ongeldig indien het :  

a. een onderwerp als bedoeld in artikel 1, lid 2 bevat;  

b. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 3. 

2. Provinciale staten kunnen besluiten een geldig burgerinitiatiefvoorstel, ingediend door een 
kiesgerechtigde ingezetene, al dan niet op de agenda van de besluitvormingsronde te plaatsen.  

3. Provinciale staten plaatsen een geldig burgerinitiatiefvoorstel, ingediend door een 
kiesgerechtigde ingezetene op de agenda van hun besluitvormingsronde indien dit verzoek, blijkens 
het gestelde in artikel 3, lid 2, sub d wordt ondersteund door tenminste een aantal kiesgerechtigde 
ingezetenen, overeenkomend met 25% van de kiesdrempel van de laatstelijk voorafgaand aan de 
datum van indiening van het voorstel gehouden verkiezingen van Provinciale Staten  

Artikel 3 

1. Het verzoek tot plaatsing van een initiatiefvoorstel op de agenda van de besluitvormingsronde 
wordt schriftelijk bij de voorzitter van provinciale staten ingediend, die dit ter voorbereiding op de 
vergadering van provinciale staten aan de orde stelt in het Presidium.  



2. Het verzoek bevat in elk geval:  

a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;  

b. een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;  

c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van 
de verzoeker en zijn plaatsvervanger;  

d. een lijst met voornamen, achternamen, adressen , geboortedata en handtekeningen 
van de kiesgerechtigde ingezetenen die het verzoek ondersteunen. 

3. Voor het indienen van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze 
verordening opgenomen model.  

4. Voor het indienen van de ondersteuningsverklaringen wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 2 
van deze verordening opgenomen model. 

Voor de beoordeling van de vraag of de indiener van een burgerinitiatiefvoorstel een 
kiesgerechtigde ingezetene van de provincie is, is de toestand op de dag van indiening van het 
verzoek bepalend. 

Artikel 4 

1. Het Presidium doet in haar eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het 
burgerinitiatiefvoorstel op basis van dit initiatiefvoorstel een procedurevoorstel aan provinciale 
staten.  

2. Provinciale staten beslissen in de eerstvolgende vergadering over de geldigheid van het 
ingediende voorstel.  

3. Indien provinciale staten het verzoek toewijzen, dan agenderen Provinciale Staten het 
burgerinitiatiefvoorstel aan de hand van het procedurevoorstel van het presidium.  

4. De voorzitter van provinciale staten nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering(en) 
waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft 
tijdens deze vergadering(en) de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te 
lichten.  

5. PS nemen een besluit over het oorspronkelijke burgerinitiatiefvoorstel.  

6. Zo spoedig mogelijk nadat provinciale staten over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft 
genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke 
inhoud ervan in het Provinciaal Blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, de website van de 
provincie, dan wel op een andere geschikte wijze.  

7. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker. 

Artikel 5 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 17 maart 2011, onder gelijktijdige intrekking 
van de ‘verordening op het burgerinitiatiefvoorstel Flevoland 2003’.  

 

 



 

Provincie Flevoland 

Bijlage 1 : Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van provinciale 
staten te plaatsen: 

Toelichting op voorstel/onderwerp: 

Naam: 
...........................................................................................................................
..........................……………….. 
Eerste voornaam en verdere voorletters: 
..................................................................................................…….. 
Geboortedatum: 
...........................................................................................................................
.............………….. 
Adres: 
...........................................................................................................................
.............................……………… 
Postcode: ................................... Woonplaats: 
.........................................................................................…………. 

 
Handtekening:  

Plaatsvervanger: 

Naam: 
...........................................................................................................................
..........................……………….. 
Eerste voornaam en verdere voorletters: 
..................................................................................................……..  
Geboortedatum: 
...........................................................................................................................
.............………….. 
Adres: 
...........................................................................................................................
.............................……………… 
Postcode: ................................... Woonplaats: 
.........................................................................................…………. 

 
Handtekening: 

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen 
van …………initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.  

 
Provincie Flevoland 

 
Bijlage 2 : Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel 



Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende 
onderwerp/voorstel op de agenda van provinciale staten te ondersteunen:  

Naam, eerste voornaam en voorletters Adres Geboortedatum Handtekening 

enz. 

Toelichting 

Boven aan de lijst dient het voorstel/onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te 
worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een 
initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het 
burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel/onderwerp te worden herhaald in dezelfde 
bewoordingen. 

Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die op de datum van indiening 
kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van provinciale staten.  

 


