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Wijkraad Heiliglanden / de Kamp 
Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 
Wijkraad Binnenstad 

         Haarlem, 15 juni 2017  

 
 
Pleitnota 15 juni 2017 inzake het beroep tegen het ongegrond verklaren van het 
bezwaarschrift door de Gemeenteraad op 18 april 2017 m.b.t. het inleidend verzoek voor het 
houden van een referendum tegen het raadsbesluit ‘Maatregelen Moderniseren Parkeren’ 
van 15 december 2016.  

 
 

Dank u. We overhandigen u een straks een kopie van ons pleidooi. 
 
Wij starten met een punt van orde. 
 
De drie centrumwijkraden hebben in deze zaak beroep aangetekend 
tegen een besluit van de gemeenteraad en wij ontvingen via uw 
rechtbank een verweerschrift namens het college van B&W.  
 
Op 15 april jl. ontvingen we van de gemeentesecretaris van Haarlem 
een mailbericht m.b.t. deze zaak en hij schreef ons onder meer (ik 
citeer): 
 

“Ik wijs u er evenwel op dat het college in dezen- gelet op het 
feit dat het hier een raadsbesluit betreft- geen zelfstandige 
bevoegdheid heeft.” 

 
einde citaat. 
 
Wij vragen ons nu af of het ene bestuursorgaan (B&W) hier verweer 
kan voeren voor een ander bestuursorgaan (de Raad).  
De gemeenteraad is volgens de Gemeentewet een bestuursorgaan 
met een geheel andere politieke samenstelling en 
verantwoordelijkheid dan het college van B&W en wij vragen ons af 
of de hier aanwezige  gemeentelijke jurist, al dan niet via het college 
van B&W, gemachtigd is door de Raad om verweer te voeren. 
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Vriendelijk verzoeken wij u deze kwestie te beoordelen alvorens 
inhoudelijk verder te gaan met ons pleidooi. 

 

 
 
 
Hierna gaan wij er expliciet vanuit dat het verweer dat wij van 
commentaar voorzien afkomstig is van de gemeenteraad van 
Haarlem. 
 
Wij hebben ons beroep nader toegelicht met behulp van diverse 
bijlagen en wij gaan hierna de opmerkingen genoemd in het 
verweerschrift bespreken. 
 
 
I 
De toelichting van de referendumverordening zou volgens 
verweerder de enig juiste interpretatie geven met betrekking tot bij 
het in artikel 1a genoemde begrip ‘gehele stad’. 
 

Ik citeer uit het verweerschrift: “Een referendum mag niet 
beperkt zijn tot een wijk of een stadsdeel. Daarmee is getracht 
aan te geven dat een referendum een bredere groep inwoners 
moet raken.” 

 
Verweerder vergeet echter de eerste zin van de toelichting bij artikel 
1a te citeren en die luidt: 
Ik citeer: ‘Gekozen is voor referenda over onderwerpen die voor alle 
inwoners van belang zijn.’ 
 
Het lijkt in dit beperkt geciteerde verweer zo te zijn dat een 
toelichting leidend is ten opzichte van de tekst van het artikel zelf. 
Als de raad dit echt zo bedoeld zou hebben als verweerder stelt, zou 
artikel 1a van de verordening anders verwoord zijn. Dit alsdan ook 
om een referendum niet te voorzien van een al te hoge drempel. 
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Termen als: ‘wijk overstijgend’ en ‘stadsdeel overstijgend’ hadden in 
artikel 1a dan meer voor de hand gelegen.  
Maar omschrijvingen als ‘gehele stad’ in de verordening en ‘alle 
inwoners’ in de toelichting laten zich niet zo uitleggen als verweerder 
nu krampachtig poogt te doen.  
Waar eiser door verweerder wordt verweten onjuist te 
interpreteren, zien wij verweerder de 35% van ‘de gehele stad’ en 
35% van ‘alle inwoners’ gelijk verklaren aan alle inwoners en de 
gehele stad.  
Volgens de redenering van verweerder is 35% dus gelijk aan 100%.  
Hoeveel burgers kunnen deze creatieve redenering nog volgen?  
Dit is geen beleidsvrijheid meer. Dit is een onbegrijpelijke en niet te 
verdedigen taalkundige vondst.  
Gevolg van deze interpretatie is dat 65% van de inwoners mag 
stemmen over maatregelen die niet in hun wijk worden uitgevoerd. 

Terzijde merken wij op dat het niet per ongeluk zal zijn dat het 
aan de orde zijnde eerste artikel van de verordening handelt 
over welke onderwerpen referendabel zijn. 

 
 
II 
Voorts wordt opgemerkt, ‘ten overvloede’ zelfs, dat ook andere 
inwoners dan de door eiser genoemde 35% worden geraakt. 
Want, zo stelt verweerder, zij zullen ook rekening moeten houden 
met de genoemde maatregelen als ze in de binnenstad willen 
parkeren. 
Mogelijk bedoelt verweerder hier het betalen van parkeerbelasting 
als deze inwoners de binnenstad bezoeken. Maar betalen voor 
parkeren geldt in Haarlem al ettelijke jaren en heeft dus niets met 
het beoogde referendum van doen. Bovendien kunnen 
belastingmaatregelen niet voor een referendum worden 
voorgedragen, bepaalt de Haarlemse referendumverordening. Over 
het mogelijk uitbreiden van het gereguleerde parkeergebed spreken 
we straks.  
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We hebben bij onze producties behorend bij het bezwaarschrift en 
bij de stukken die heden aan de orde zijn laten zien dat ook 
bestuurlijk is altijd is aangegeven dat het om een pakket maatregelen 
gaat in het gereguleerde gebied.  
Het gaat hier volgens verweerder om het gehele pakket van 19 
maatregelen, echter in onze bijlage 5 tonen wij per maatregel aan 
dat dit een onjuiste stelling is.  
 
Verweerder stelt echter bij deze opmerking iets zonder dit concreet 
te maken dan wel dit te bewijzen. De van toepassing zijnde 
maatregelen uit het raadsbesluit van december jl. die zouden gelden 
voor de overige inwoners worden door verweerder niet bij naam 
genoemd.  
Graag horen we deze maatregelen alsnog van verweerder en anders 
beschouwen we deze opmerking als een losse flodder. 
 
III 
Als volgende opmerking wordt door verweerder genoemd dat het 
grondgebied waar nu gereguleerd parkeren geldt, kan worden 
uitgebreid door de besluiten van ‘Maatregelen Moderniseren 
Parkeren’. 
In onze producties hebben wij deze opmerking al van commentaar 
voorzien. 
Het uitbreiden van het grondgebied waar het parkeren wordt 
gereguleerd, is ook al vóór december 2016 mogelijk geweest. Ook 
nu, terwijl het raadsbesluit van december 2016 niet is 
geëffectueerd.. 
Recent heeft het college zelfs daar blijk van gegeven door een 
nieuwe straat met parkeerregulering aan te wijzen. Terzijde: dit 
besluit is als gevolg van onhandig manoeuvreren weer ingetrokken. 
Graag brengen we ook onder de aandacht dat in geval van een 
dergelijke uitbreiding van de parkeerregulering er in alle gevallen 
een separaat bestuursbesluit noodzakelijk is. Dat besluit brengt in 
ieder afzonderlijk geval participatie, inspraak, bezwaar en beroep 
met zich mee.  
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Uitbreiden van de huidige gebieden met parkeerregulering heeft 
derhalve geen enkel verband het raadsbesluit van december jl.  
Aanvullend wijzen we u ook op punt 6 op bladzijde 8 van bijlage 11 
bij ons beroepschrift (opgesteld door een onafhankelijk deskundige –
ir. J. van der Zanden, adviseur van 22 Haarlemse wijkraden- op het 
gebied van ‘Maatregelen Moderniseren Parkeren’) 
 
IV 
In het verweerschrift wordt tenslotte gewezen op de marginale 
toetsing door uw rechtbank die in deze zaak aan de orde zou moeten 
zijn. 
Wij zouden die redenering kunnen volgen indien er sprake zou zijn 
van een raadsbesluit dat correct en volgens de door de raad zelf 
opgelegde spelregels tot stand was gekomen én het besluit volgens 
de beginselen van behoorlijk bestuur zou zijn genomen. 
In onze producties en in dit pleidooi tonen wij  

ten eerste aan dat het bestreden raadsbesluit niet correct –
conform de eigen verordening- is genomen en  
ten tweede zijn de beginselen van behoorlijk bestuur niet in 
acht genomen. 
En als gevolg hiervan zijn ten derde de belangen van de 
bewoners van het centrum niet redelijk en billijk afgewogen.  

De bewoners van het centrum van Haarlem zijn als gevolg van het 
bestreden raadsbesluit geschaad in hun belangen, immers het met 
een breed draagvlak tot stand gekomen raadsbesluit ‘Maatregelen 
Moderniseren Parkeren’ van december 2016 heeft diverse voordelen 
(t.o.v. de huidige situatie) voor deze bewoners in petto (zie ook 
bijlage 10 bij ons beroepschrift). 
 
 
V 
Waarom is het bestreden raadsbesluit niet correct tot stand 
gekomen? 
Samengevat: 
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- De raad heeft artikel 1a van de eigen referendum verordening 
niet correct toegepast. Derhalve is er strijdigheid met de eigen 
regelgeving. 

- Hierdoor kan 65% van de inwoners stemmen voor of tegen 
maatregelen die in hun wijk niet worden uitgevoerd. 

- De benodigde handtekeningen ten behoeve van het inleidend 
verzoek tot het referendum zijn met met een onjuiste 
vraagstelling (zie ook de brief van de voorzitter van de Raad dd. 
13.02.2017 aan de Raad) opgehaald. Terzijde: op weg naar het 
definitief verzoek voor het referendum was er volgens diverse 
bronnen sprake van aantoonbaar onjuiste én onvolledige 
informatie om de benodigde 4000 handtekeningen op te halen.  

- De Raad beoordeelde in de vergadering van 18 april jl. ons 
bezwaarschrift als ongegrond en even later (tijdens diezélfde 
vergadering) besloot de raad tot het definitief houden van een 
referendum terwijl de bezwarentermijn van ons afgewezen 
bezwaar inzake het inleidend verzoek toen nog diende te 
beginnen.  
Een bestuursorgaan kan in onze visie pas een onherroepelijk 
besluit (wel of niet een referendum?) nemen nadat de 
bezwaar- en beroepstermijn is verstreken.  
Wij beschouwen dit als een zeer onzorgvuldige handelswijze 
van de raad.  

- De belangen van de bewoners van het centrum van Haarlem 
zijn daardoor onvoldoende afgewogen in het proces van 
besluitvorming. 

 
Deze elkaar versterkende argumenten geven aan dat het door ons 
bestreden raadsbesluit niet correct tot stand is gekomen en als 
gevolg daarvan zijn de belangen van de direct betrokken burgers in 
het centrum ontkend en geschaad. 
 
VI 
Wij handhaven ons beroep inclusief de door ons genoemde eisen. 
  


