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Voorgesteld raadsbesluit

1. het inleidend verzoek van belangengroepen uit Velsen-Zuid, IJmuiden en Driehuis tot
het houden van een referendum over het HOV Velsen niet ontvankelijk te verklaren;
2. het college te verzoeken een voorstel te doen tot aanpassing van de
referendumverordening.
Samenvatting

Op 4 juli 2012 hebben belangengroepen uit Velsen-Zuid, IJmuiden en Driehuis een
inleidend verzoek gedaan tot het houden van een referendum over het HOV Velsen.
Het verzoek behelst een volksraadpleging over het in 2008 door de raad genomen
besluit over het tracé van het HOV Velsen en nog te nemen besluiten zoals de
besluitvorming over wijziging van bestemmingsplannen die wettelijk gezien nodig is om
de plannen te kunnen uitvoeren. Het verzoek wordt op procedurele en inhoudelijke
gronden niet ontvankelijk verklaard. Het college wordt verzocht een voorstel te doen tot
aanpassing van de referendumverordening om verwarring over de reikwijdte ervan weg
te nemen.
Aanleiding

Het inleidende verzoek van 4 juli 2012 namens belangengroepen uit Velsen-Zuid,
IJmuiden en Driehuis tot het houden van een referendum over het HOV Velsen.
Het Presidium van de raad heeft het college verzocht hem te adviseren over het te
nemen besluit op dit verzoek.
Programma

11. Bevolkingszaken en burgerparticipatie
Kader

Referendumverordening
Beoogd doel en effect van het besluit

Een correcte toepassing van de Referendumverordening naar de letter en de geest
ervan.
Directe maatschappelijke consequenties

De Referendumverordening dient op zijn minst te worden aangepast op het punt van de
begripsbepaling van artikel 1, onder a.
Argumenten

Het inleidend verzoek is niet ontvankelijk, omdat het niet voldoet aan alle daartoe in
artikel 5 van de Referendumverordening gestelde eisen. Weliswaar is het verzoek
ondersteund door ten minste 250 kiesgerechtigden, maar er is verzuimd ten minste twee
dagen voor de/een raadsvergadering, waarvoor een op dit onderwerp betrekking
hebbend raadsbesluit zou moeten zijn geagendeerd - zoals artikel 5, lid 2 van de
verordening voorschrijft - aan te geven op welk concept raadsbesluit dit betrekking heeft.
1

De omschrijving “over nog te nemen besluiten door de raad inzake HOV Velsen zoals
de besluitvorming over wijzigingen van bestemmingsplannen die wettelijk gezien nodig
zijn om de plannen te kunnen uitvoeren” volstaat niet. Dat is geen concreet concept
raadsbesluit.
De Referendumverordening maakt het mogelijk om de raad te verzoeken een
raadplegende volksstemming te houden. Dit behelst altijd een voorgenomen besluit.
Erkend wordt dat artikel 1, onder a van de verordening - waar wordt gesproken over een
door de raad te nemen of genomen besluit - in dat opzicht verwarring kan wekken.
De nadere uitwerking hiervan in artikel 5, lid 1 laat echter geen enkele twijfel bestaan
over de status van het referendum. Hieruit volgt dat het besluit van de raad van 11
september 2008 waarin het tracé voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Velsen is
vastgesteld geen onderwerp van een raadplegende volksstemming kan zijn.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

N.v.t.
Risico’s

N.v.t.
Financiële consequenties

N.v.t.
Uitvoering van besluit

De indieners van het inleidend verzoek zullen hierover bij brief worden geïnformeerd.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Inleidend verzoek houden referendum HOV Velsen
Concept raadsbesluit
Referendumverordening
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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