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Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 26 februari 2021 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 

technische vragen over het Referendum gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Is er een juridische of technische reden om dit punt op te nemen in de 
Limburgse verordening, of zijn wij in Brabant vrij om te kiezen voor wel of niet 
opnemen van een dergelijke bepaling? 
Antwoord: Ja, er is een juridische reden om besluiten die voor bezwaar en/of 

beroep vatbaar zijn uit te sluiten van de referendabele besluiten. In het 

Limburgse Statenvoorstel over het correctief bindend referendum is 

opgenomen dat besluiten ten aanzien waarvan bezwaar en/of beroep 

mogelijk is juist vanwege die specifieke juridische rechtsbescherming en 

daarbij horende termijnen uitgesloten zijn van het houden van een 

referendum. Dit argument geldt onverkort voor een Brabantse 

referendumverordening. Vanuit juridisch oogpunt zijn we dan ook niet vrij in 

Brabant om te kiezen voor het wel of niet opnemen van een dergelijke 

uitsluitingsgrond en dient deze uitsluitingsgrond in de verordening opgenomen 

te worden. 

 

2. Wat zijn de consequenties van de keuze voor het wel of niet opnemen van 
deze uitsluiting in de Brabantse verordening? 
Antwoord: Zoals aangegeven bij de beantwoording van de vorige vraag is er 

een juridische reden voor het opnemen van de uitsluitingsgrond en is er in die 

zin geen vrije keuze voor het wel of niet opnemen van deze uitsluitingsgrond 
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in de Brabantse verordening. Indien de uitsluitingsgrond niet wordt 

opgenomen, ontstaat er spanning tussen de Brabantse verordening en de 

bezwaar-/beroepsmogelijkheden van de Algemene wet bestuursrecht (de 

Awb). De Brabantse verordening zal op dat punt dan onverbindend worden 

geacht. De bezwaar- en beroepsmogelijkheden uit de Awb kunnen namelijk 

niet door lagere regelgeving (de Brabantse verordening) worden doorkruist. 

Wanneer bijvoorbeeld geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 

van bezwaar en/of beroep dan heeft een besluit op grond van de Awb 

formele rechtskracht. Langer lopende termijnen uit een referendumverordening 

die zien op het indienen van een inleidend/definitief verzoek kunnen daar 

dan niet tegenin worden gebracht. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.J.J. van Osch 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


