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Wat willen we bereiken? 

De raad wil nadere keuzes maken over de inrichting van een referendumverordening voor 

Haarlemmermeer. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Naar aanleiding van de raadssessie van 23 mei jl. wil de raad een aantal nadere keuzes over de 

reikwijdte van het referendum maken. Met dit raadsvoorstel worden de gevraagde aanvullende 

keuzes voorgelegd1• De besluitvorming hierover zal worden verwerkt in een tweede concept 

van de Referendumverordening, tenzij de raad besluit geen vervolg aan het ontwikkelen van de 

referendumverordening te geven. 

Vijf nadere kaders 

1 Wil de raad tevens een raadplegend referendum mogelijk maken, zodat ook de raad het 

initiatief tot een referendum kan nemen (in aanvulling op het raadgevend referendum); 

2. Wil de raad tevens een referendum op een deel van het grondgebied van

Haarlemmermeer mogelijk maken: in deelgebieden conform de

indeling van het gebiedsmanagement;

3. Wil de raad laten onderzoeken of en hoe digitale steunverklaringen voor een initiatief- en 

definitief referendumverzoek mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn {in 

aanvulling op de schriftelijke verklaringen);

4. Wil de raad voor een geldige referendumuitslag een opkomstpercentage van 30% van de 

stemgerechtigden instellen, of een ander percentage bij amendement vaststellen ;

5. Wil de raad de clausule toevoegen dat de uitkomst van een referendum niet ten koste van

kwetsbare groepen mag gaan.

In deel 2 van dit raadsvoorstel worden voor ieder van deze onderwerpen de voor-en nadelen 

uitgewerkt en van een bestuurlijke reactie voorzien. 

In de raadssessie van 23 mei jl. zijn de volgende kaders reeds bevestigd: 

Basale kaders 

a. Inwoners vanaf 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd en kunnen het initiatief tot een

raadplegend referendum nemen;

b. een initiatief dient door 0,33% van de stemgerechtigden (i.c. ~400 stemgerechtigden) te 

worden ondersteund;

c. een definitief verzoek dient door 5 % van de stemgerechtigden (i.c. ~6000 stemgerechtigden)

te worden ondersteund

d. een referendum gaat over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad;

e. een onafhankelijke referendumcommissie ondersteunt het besluitvormingsproces.

1 Zie de raadssessie Referendumverordening, raadsplein 23 mei 2019
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Wat mag het kosten? 

De kosten van digitale ondersteuningsverklaringen en het houden van referenda in 

deelgebieden zullen, indien de raad hiertoe besluit, verder uitgewerkt worden in het 

raadsvoorstel voor een Referendumverordening. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 

De uitkomsten van de nadere kaderstelling worden in een tweede versie van de 

Referendumverordening verwerkt en voor vaststelling aan de raad voorgelegd. 

Z. Voorstel

Op grond van het voorgaande wordt de raad voorgesteld om: 
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1. De referendumverordening voor Haarlemmermeer onder verwerking van onderstaande

beslispunten verder uit te werken en aan de raad voor te leggen en daarbij;

2. Voor of tegen ieder van de volgende vijf aanvullende kaders voor uitwerking in de

referendum-verordening te stemmen:

2.1 Een raadplegend referendum mogelijk te maken, zodat ook de raad het initiatief tot 

een referendum kan nemen (in aanvulling op het raadgevend referendum). 

2.2. Een referendum op een deel van het grondgebied van Haarlemmermeer mogelijk te 

maken in deelgebieden conform de indeling van het gebiedsmanagement 

2.3. Te onderzoeken of en hoe digitale steunverklaringen voor een initiatief- en 

definitief referendumverzoek mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn 

(in aanvulling op de schriftelijke ondersteuningsverklaringen); 

2.4. Voor een geldige referendumuitslag een opkomstpercentage van 30% van de 

stemgerechtigden in te stellen. 

2.5. Een clausule toe te voegen dat de uitkomst van een referendum niet ten koste van 

kwetsbare groepen mag gaan. 

3.De volgende basale kaders voor de referendumverordening vast te stellen:

3.1 Inwoners vanaf 16 jaar en ouders zijn stemgerechtigd en kunnen het initiatief tot 

een raadplegend referendum nemen; 

3.2 Een initiatief dient door 0,33% van de stemgerechtigden te worden ondersteund; 

3.3 Een definitief verzoek dient door 5 % van de stemgerechtigden te worden 

ondersteund; 

3.4 Een referendum gaat over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad; 

3.5 Een onafhankelijke referendumcommissie ondersteunt het besluitvormingsproces. 
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3. Uitwerking

Consequenties 

Hieronder worden de voor-en nadelen van de nadere kaders uitgewerkt en op onderdelen van 
een bestuurlijke reactie voorzien. 
1. Ook de raad kan het initiatief nemen tot een raadplegend referendum (in aanvulling op het

raadgevend referendum)

Voordeel Nadeel Bestuurlijke overweging 
Voordeel van deze bepaling is Nadeel is dat er hoge kosten zijn Ten behoeve van de bestuurlijke 

dat de raad een toevoeging gemoeid aan het houden van orde wordt een voorstel van 
maakt op zijn repertoire aan een referendum, terwijl van de een raadslid in de vorm van een 
democratische werkvormen. moderne burger, de uitgewerkt initiatiefvoorstel aan 
Een raadplegend referendum vertegenwoordigende politieke de raad voorgelegd. 
van de raad maakt een directe partijen en het dagelijks bestuur 
volksraadpleging over een in het representatieve stelsel 
onderwerp mogelijk. verwacht mag worden dat de 

wensen en problemen binnen 
onze gemeenschap besproken 
worden en bekend zijn. 

2. Een referendum kan ook op een deel van het grondgebied van Haarlemmermeer worden
gehouden (deelgebieden)

Voordeel Nadeel Bestuurlijke overweging 
Het voordeel is dat inwoners Nadeel is dat een voorgenomen Het is altijd aan de 
van een deelgebied een formele raadsbesluit dat een deelgebied gemeenteraad om te besluiten 
uitspraak over een rechtstreeks aangaat een belang of er zwaarwegende belangen 
voorgenomen raadsbesluit voor de gehele gemeente kan zijn die zich verzetten tegen een 
kunnen doen. inhouden maar alleen in het referendum. 

betreffende gebied wordt 
geraadpleegd. 

inwoners kiezen uit 
vooropgestelde keuzes waarbij 
de consequenties moeilijk te 
overzien kunnen zijn. In de 
verhouding tot de totale 
afwegingen kan de rol, positie 
en het gezag van de 
representatieve functie onder 
druk komen te staan. 

Gelet op de diversiteit van kernen en gebieden in Haarlemmermeer is het de vraag welke 
begrenzing er wenselijk is voor een deelgebied. De kleinste kernen in Haarlemmermeer hebben 
minder dan honderd inwoners. De percentages voor het indienen van een initiatiefverzoek
en/of een definitief verzoek tot een referendum vormen dan niet of nauwelijks nog een 
drempel. Voorgesteld wordt daarom een 'deel van het grondgebied' te definiëren als de (zes) 

gebieden waarin het gemeentelijke gebiedsmanagement is georganiseerd. 

3. Te onderzoeken of en hoe digitale steunverklaringen voor een initiatief- en definitief
referendumverzoek mogelijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn (in
aanvu Il d h ft I k d ki )ing op e se ri e ij e on ersteuningsver aringen;

Voordeel Nadeel Bestuurlijke overweging 

Een verzoek tot een referendum Onderzocht dient te worden Voor een zorgvuldig proces 
kan met een digitale werkwijze waar de grenzen van het digitaal dient een veilige, digitale 
snel en direct door de omgeving ingericht en 
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stemgerechtigden worden werken bij het referendum 
liggen. verbonden. 

J ontwikkeld te worden. Kosten

1
1 en uitvoeringsaspecten zullen 

voorafgaand aan de 
ondersteund, los van tijd en
plaats. 

l besluitvorming hierover 
uitgewerkt moeten_ worden. -·-·-

In den lande bestaan verschillende werkwijzen om een initiatief- of definitief verzoek digitaal te 
ondersteunen. Een toegankelijke werkwijze is het initiatief met een eenvoudige digitale 
ondersteuning mogelijk te maken (Amsterdam) en het definitieve verzoek tot een referendum 
vervolgens via DigiD te laten verlopen (Leiden). Het inrichten van een omgeving voor digitale 
initiatieven en ondersteuning vragen nog nader onderzoek en uitwerking ten aanzien van de 
mogelijke werkwijzen en de daaraan verbonden kosten. 

4. Voor een geldige referendumuitslag dient een opkomstpercentage van 30%
van de stemgerechtigden te worden vastgesteld. 

Voordeel - 1 Nadeel ------·------- Bestuurlijke�verwegLn=g __ ---lHet is afhankelijk van de visie op lokaal bestuur wat hier de voor- en In den lande is het gebruikelijke 
nadelen_3ijn. ------··-------------- opkomstpercentage 30% 

Er zijn verschillende percentages genoemd tijdens de raadsessie van 23 mei jl. Indien een ander 
percentage dan de toen voorgestelde 30% wordt gewenst kan de wens op praktische wijze door 
middel van een amendement worden voorgesteld. 

5. De uitkomst van een referendum mag niet ten koste van kwetsbare groepen gaan.
-·--

Voordeel Nadeel Bestuurlijk overwegint?; 
--- -·---

Deze bepaling voegt een extra Er is geen duidelijke definitie Deze clausule wordt in 
waarborg op de zorgvuldigheid van kwetsbare groepen. algemene zin in beleid en/
van besluitvorming toe. regelgeving rond referend

gehanteerd. 

Historie 

Met de motie Referendumverordening2 agendeerde de raad het gesprek over referenda in 
Haarlemmermeer. 

Overige informatie 

Het referendum is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden3 om te participeren of 
invloed uit te oefenen op het gemeentebestuur. Dit is al mogelijk door middel van o.a. het 
burgerinitiatief, de burgerraadpleging (Digipanel), petities, brief aan de raad, inspraak, ervaar de 
raad en de fractiespreekuren. Het programma Lokale Democratie heeft een compact 
informatiedocument over het referendum opgesteld4 waarin de ins- en outs over referenda en 
de ervaringen in den lande is beschreven. De VNG werkt momenteel aan een herziening van het 
model erendumverordening en een handreiking voor raadsleden5. De VNG-handreiking zal 
naar er achting nog dit jaar beschikbaar komen. 
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; https:ljhaarlemmermeergemeente.nl/de-gebiedsmanagers 
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Bijlage(n): kaart gebiedsindeling Haarlemmermeer 


