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Betreft: bezwaarschrift tegen het Raadsbesluit van 18 april 2017 (nummer 2017/183475) waardoor is ingestemd met het definitief verzoek 
voor het referendum ‘Maatregelen Moderniseren Parkeren’.  
             
 
 
 

Haarlem, 11 mei 2017  
  
 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de Raad,  
  
Op dinsdag 18 april 2017 heeft uw Raad ingestemd (nummer 2017/183475) met het definitieve verzoek voor 
het houden van een referendum over het voorgenomen parkeerbeleid van de gemeente Haarlem.   
Voorafgaand aan dat besluit hebben drie centrumwijkraden gezamenlijk een bezwaarschrift1  ingediend (d.d. 
05-03-2017) naar aanleiding van het instemmen door uw raad op 16 februari 2017 met het voorlopig of 
inleidend verzoek voor het referendum.   
  
Op 12 april jl. hebben wij dat bezwaarschrift kunnen toelichten voor de Adviescommissie Bezwaarschriften 
(hierna: ‘de commissie’). De commissie zond nog dezelfde dag het advies2 aan uw Raad en op dinsdag 18 april 
jl. heeft uw Raad het advies van de commissie beoordeeld én overgenomen.   
Op 25 april jl. zijn wij per brief3 geïnformeerd over dit raadsbesluit. Ons bezwaarschrift tegen het raadsbesluit 
inzake een inleidend verzoek van het houden tot een referendum is derhalve ongegrond verklaard door de 
Raad.    
  
Voor de goede orde maken wij u er op attent dat het bijgevoegde bezwaarschrift1 van 05-03-2017 tegen het 
raadsbesluit inzake het inleidende verzoek tot het houden van een referendum, inclusief alle bijlagen en de 
door ons vervaardigde kaart van Haarlem met het gereguleerde parkeergebied, in zijn geheel en expliciet 
onderdeel uitmaakt als toelichting op het nu voorliggende bezwaar.   
 
Allereerst stellen wij vast dat de raad en de Adviescommissie Bezwaarschriften erkennen (onze argumenten 
zijn immers niet betwist) dat het onderwerp van het beoogde referendum niet ‘de gehele stad’ en dus niet ‘alle 
inwoners’ betreft. Gemotiveerd betoogden wij in ons bezwaarschrift van 05-03-2017 dat het onderwerp van 
het referendum (het gereguleerde parkeergebied) is beperkt tot ongeveer 35% van het stadsoppervlak en dat 
gebied kent circa 30—35% inwoners van Haarlem. 
   
De kern van ons voorliggende bezwaarschrift stoelt op de ons inziens onjuiste toepassing van artikel 1, lid a van 
de door de Raad vastgestelde Referendumverordening Haarlem.4   
Het ambtelijk advies van de Afdeling Strategie en Beleidscoördinatie aan de commissie over het door ons 
eerder ingediende bezwaar, gaat niet in op de door ons betwiste toelaatbaarheid van het referendum. Er 
worden drie argumenten aangevoerd waarom het totale pakket aan parkeermaatregelen wel degelijk de hele 
stad zou aangaan, hetgeen bijna volledig is overgenomen door de commissie in haar advies aan de Raad en 
uiteindelijk (“conform advies’) ook door de Raad.     
 
De commissie adviseert letterlijk (en de Raad neemt dit standpunt over):  

“Het besluit heeft naar de mening van de commissie gevolgen voor de inwoners die wonen in de 
gebieden waarvoor de maatregelen gelden, maar heeft ook gevolgen voor inwoners van de gemeente 
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die buiten deze gebieden wonen. Zij zullen immers wanneer zij hun auto parkeren in de gebieden 
waarvoor de maatregelen gelden met deze maatregelen rekening moeten houden”.   

   
Dit argument doet voorkomen of het invoeren van parkeertarieven of parkeerbelasting nieuw is voor Haarlem, 
terwijl er al vele jaren betaald moet worden voor het parkeren in en om de binnenstad. Het betreft hier echter 
het invoeren en/of aanpassen van de tarieven van parkeren of parkeerbelasting en die zijn volgens uw 
Referendum Verordening niet referendabel.   
Als onderdeel van het totaalpakket van de 19 maatregelen vond de Referendumcommissie in haar advies aan 
uw raad de tarieven geen probleem; in het advies van de commissie bezwaarschriften en door de Raad worden 
ze nu echter sec als argument aangevoerd als ‘stadsbreed onderwerp dat alle inwoners aangaat’ en dat is naar 
onze mening in strijd met artikel 3, lid d van de Referendum verordening.      
  
Voorts geeft de commissie c.q. de Raad aan:  

“Het inleidend verzoek tot het houden van een referendum betreft naar de mening van de commissie 
dan ook een onderwerp dat zich niet beperkt tot één bepaald stadsdeel, een bepaalde wijk of een 
bepaalde buurt. Het verzoek heeft integendeel betrekking op een referendum over een onderwerp 
waarbij een groot deel van de stad en een groot deel van het aantal inwoners van de stad betrokken 
is.   
De commissie merkt daarbij op dat de toelichting op artikel 1, onder a, van de verordening ook 
aanleiding geeft om aan te nemen dat met “de hele stad” in artikel 1, onder a, van de verordening niet 
bedoeld is dat het referendum betrekking heeft op een onderwerp dat iedere bewoner van de 
gemeente aangaat.   
In de toelichting is immers aangegeven dat het referendum niet beperkt mag zijn tot een onderwerp 
dat slechts in een bepaald stadsdeel, een bepaalde wijk of een bepaalde buurt van belang is.   
Bij de beoordeling welke onderwerpen geschikt zijn voor een referendum heeft de raad naar de mening 
van de commissie een bepaalde beleidsvrijheid en met inachtneming hiervan heeft de raad naar de 
mening van de commissie kunnen oordelen dat aan het in artikel 1, onder a, van de verordening 
gestelde criterium is voldaan”.    

  
In het eerste deel van haar argumentatie stelt de commissie c.q. de Raad ons feitelijk al in het gelijk, aangezien 
zij hier aangeeft dat het om een groot deel van de stad en een groot deel van de inwoners gaat, terwijl uw 
Referendumverordening ondubbelzinnig ‘de hele stad’ en tevens ‘alle inwoners’ noemt in artikel 1 en in de 
toelichting op dat artikel.  
En ja, de toelichting van de Referendum verordening geeft aan waarom er wordt uitgegaan van een onderwerp 
dat de gehele stad betreft en alle inwoners, het gebied mag immers niet te klein zijn. Maar de toelichting geeft 
geen enkele ruimte om er vanuit te gaan dat het gereguleerde parkeergebied wél groot genoeg voor een te 
houden referendum zou zijn. Dat gebied is immers niet gelijk aan de gehele stad én alle inwoners, het beslaat 
slechts ongeveer 35%5.   
  
Voorts poneert de commissie een wel zeer ‘creatieve’ interpretatie van artikel 1, door te stellen dat het artikel 
ook aanleiding geeft om aan te nemen de met de ‘hele stad’, juist niet de hele stad en juist niet al haar 
inwoners wordt bedoeld, immers het referendum mag niet beperkt zijn tot een bepaald stadsdeel, een 
bepaalde wijk of een bepaalde buurt.     
Waar de Referendum verordening c.q. de toelichting spreekt over ‘de gehele stad’ en ‘alle inwoners’ wordt ons 
inziens een dubbel benoemde entiteit, een norm bedoeld: 100% stad en 100% van de inwoners.  
Deze norm kan niet met een (haast dichterlijke vrijheid) “bepaalde beleidsvrijheid door de Raad” worden 
gereduceerd tot circa 35% van de stad c.q. van de inwoners.  
Dezelfde Referendum verordening kent bijvoorbeeld ook normen voor de hoeveelheden handtekeningen die 
dienen te worden overlegd door de indieners. En ook daar kan de Raad zich niet een “bepaalde beleidsvrijheid” 
toemeten.   
Het kan immers niet zo zijn dat bij de beoordeling of een definitief referendumverzoek geldig is, opeens 3661 
geverifieerde handtekeningen, in de plaats van de vereiste 4000, ‘meer dan genoeg’ heten te zijn.   
De inwoners mogen, bij door de Raad (als hoogste lokaal bestuursorgaan) vastgestelde verordeningen, er van 
uitgaan dat de gestelde normen, daadwerkelijk ook dé normen zullen zijn bij de toepassing, de naleving en de 
handhaving van die normen.  
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Tot slot nog dit: zowel tijdens de hoorzitting als bij de behandeling van het advies van de commissie in uw Raad 
kwam ook nog het zogenoemde ‘waterbedeffect’ van het gereguleerde parkeergebied aan de orde. Hiermee 
wordt bedoeld dat het gereguleerde parkeergebied in Haarlem zou kunnen worden uitgebreid.  
Wij zijn van mening dat een dergelijke uitbreiding ook al tot de mogelijkheden behoorde vóór dat de Raad het 
besluit tot het moderniseren van parkeren in Haarlem nam, sterker nog, er zijn onder het nu van kracht zijnde 
‘regime’ nauwelijks belemmeringen om het gebied uit te breiden, het kan zelfs per straat worden ingevoerd.  
Maar, in alle gevallen dat er sprake zou zijn van een uitbreiding van het gereguleerde parkeergebied, dient er 
een separaat besluit door een bestuursorgaan te worden genomen en zo’n besluit is alsdan voor bezwaar en 
beroep ontvankelijk.   
Degenen die van mening zijn dat door een mogelijke uitbreiding van het huidige gereguleerde parkeergebied 
het referendum, om die optionele reden, iedere Haarlemmer treft, helpen wij dus uit de droom.   
  
De Raad heeft, als gezegd, het advies van de commissie bezwaarschriften onverkort overgenomen.   
  
De ondertekenaars van dit bezwaar bestrijden de argumenten waarmee de Raad ons bezwaarschrift tegen het 
Raadsbesluit m.b.t. het inleidend verzoek om een referendum te mogen houden ongegrond heeft verklaard en 
zij zijn nu genoodzaakt dit voorliggende bezwaar in te dienen tegen het Raadsbesluit van 18-04-2017 (nummer 
2017/183475) om het referendum definitief toe te staan.   
  
Ter uwer informatie laten wij u weten dat wij tevens, in verband met het spoedeisende belang, een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, tegen datzelfde besluit van uw 
raad van 18 april jl.  
  
Een afschrift van dit bezwaarschrift is verzonden aan het college van B&W van Haarlem, de 
Referendumcommissie Haarlem en het Haarlems Dagblad.  
  
 
Hoogachtend,      
  
Wijkraad Heiliglanden & De Kamp  
  
Wijkraad Vijfhoek, Raaks & Doelen   
  
Wijkraad Binnenstad Haarlem  
  
 

 


