
 Drenthe 
 
 
 

MOTIE 1 Titel:: Ledenraadpleging concept coalitieakkoord 
Indiener AOM motie: 
(Algemene Organisatorische Motie)  

John Mulder 

Woordvoerder John Mulder 
 
D66 Drenthe op zaterdag 25 mei 2019  bijeen te Westervelde. 
 
Constaterende dat; 
 

● Het In Duitsland gebruikelijk is dat er een ledenraadpleging plaats vindt om te stemmen over 
regeringsdeelname van een politieke partij bij het vormen van een coalitie. 

● Deze leden raadpleging plaatsvindt na het vaststellen van het concept coalitieakkoord.  
● D66 Drenthe in haar concept verkiezingsprogramma in het kader van het voorwoord van de 

lijsttrekker stelt dat het verkiezingsprogramma het contract is van de toekomstige leden van 
de fractie. 

 
Overwegende dat;  
In het verkiezingsprogramma van D66 Drenthe vermeld staat: 
 

● D66 vindt dat de provincie er is voor haar inwoners en nooit omgekeerd. Het werk van de 
provincie moet voor iedereen te volgen zijn en de inwoners moeten er zoveel mogelijk bij 
betrokken worden. 

● D66 wil dat mogelijkheden om inwoners te betrekken bij het maken en uitvoeren van 
provinciaal beleid moeten worden uitgebreid. 

● D66 een transparante, betrouwbare en toegankelijke provinciale overheid wil. 
● Het nieuwe college van GS een akkoord sluit op hoofdlijnen en laat daarnaast zoveel 

mogelijk keuzes aan Provinciale Staten.  
 

Verzoekt het bestuur: 
Een ledenraadpleging te organiseren indien er sprake is dat D66 Drenthe aan een nieuw te vormen 
college zal deelnemen. Hierdoor worden leden van D66 Drenthe in staat gebracht een stem uit te 
brengen over het concept coalitieakkoord. De uitslag van de ledenraadpleging is hierbij bindend. 
Door dit te doen geeft D66 Drenthe zelf het goede voorbeeld van het standpunt dat de 
mogelijkheden om inwoners te betrekken bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid moeten 
worden uitgebreid.  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  



 
 
 
 

 Drenthe 
 
 
 

MOTIE 2 Titel: Bindend correctief referendum 
Indiener PM motie: 
(Algemene) Politieke Motie (PM) 

John Mulder 

Woordvoerder John Mulder 
 
D66 Drenthe op zaterdag 25 mei 2019  bijeen te Westervelde. 
 
Constaterende dat; 
 

● D66 Friesland de macht wil verleggen naar de Friese Burger door inwoners de gelegenheid 
geven om met een referendum besluiten van het provinciebestuur van tafel te halen. 

 
 
Overwegende dat;  
In het verkiezingsprogramma van D66 Fryslân vermeld staat: 
 

● Inwoners van Fryslân moeten de kans krijgen zich uit te spreken over besluiten van de 
provincie. Daarom wil D66 dat er voor Friezen een mogelijkheid tot een bindend correctief 
referendum komt. 
 

Verzoekt de statenfractie Drenthe: 
Zich in te spannen om een bindend correctief referendum binnen het college te agenderen zodat 
directe inspraak van inwoners mogelijk wordt. En dat de fractie mogelijkheden, middelen en 
staatsrechtelijke kaders verkent én onderzoekt met het doel bindende correctieve referenda in de 
Provincie Drenthe te realiseren.  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ik geloof in referenda, niet om het representatieve stelsel te vernietigen, maar juist om haar te 
corrigeren wanneer ze niet meer representatief is.” - Theodore Rooseveld 


