
Van: De Wijkraad Heiliglanden de Kamp, Wijkraad Vijfhoek, Raaks & Doelen en Wijkraad
Binnenstad Haarlem 

Aan: De Gemeenteraad van Haarlem
CC: Het College van B&W van Haarlem, de Referendumcommissie Haarlem en het Haarlems

Dagblad
Ref.: WBH/Hvd W/05-03-2017

Betreft: uw kenmerk 2017/116595:
Formeel bezwaar tegen uw besluit in te stemmen met het voorlopige verzoek voor het 
referendum 'Maatregelen Moderniseren Parkeren' (d.d. 16-02-2017).

De drie centrumwijkraden zijn van mening dat uw besluit, om het te houden referendum tegen het 
Raadsbesluit van 15 december 2016 betreffende de " Maatregelen Moderniseren Parkeren", 
mogelijk te maken, in strijd is met artikel 1, lid a van de Referendumverordening Haarlem. 
Onderstaand onze toelichting.

In het Raadsbesluit van 15-12-2016 (ref. BBVnr: 2016/502227) over het pakket "Maatregelen 
Moderniseren Parkeren" is onder punt 3 het volgende door u vastgesteld:

3. Beoogd resultaat
De nu voorliggende maatregelen moeten de parkeersituatie binnen het gereguleerde gebied 
verbeteren en daarmee de leefbaarheid van de stad vergroten. Daarnaast wordt de exploitatie 
van parkeren met 1 miljoen euro verbeterd, wat invulling geeft aan de taakstelling voor 
parkeren.

Het bovenstaande genoemde 'beoogde resultaat' heeft dus betrekking op het 'gereguleerde gebied', 
oftewel de ingestelde parkeerzones B en C in en rond de binnenstad. Dat wordt bevestigd onder punt 
4 'Argumenten' van het Raadsbesluit:

Het besluit past in het ingezette beleid
Het besluit geeft invulling aan het beleid van de Programmabegroting 2016-2020, zoals 
geformuleerd in beleidsveld 5.2: Het terugdringen van parkeeroverlast in woonwijken en 
zorgen voor goede parkeermogelijkheden in en rond de binnenstad. Daarnaast het 
overzichtelijk, klantvriendelijk en kosteneffectief aanbieden van parkeervoorzieningen.

Artikel 1, lid a van de Referendumverordening Haarlem (ref. 033/2009) stelt het volgende:

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a.
referendum: een stemming waarbij kiezers zich uitspreken over een voorgenomen 
raadsbesluit, een genomen raadsbesluit of een ander onderwerp, dat de hele stad aangaat.

Voorts wordt in de Referendumverordening onder 'Begripsbepalingen' nader toegelicht hoe een 
artikel gelezen, dan wel geïnterpreteerd moet worden:

Begripsbepalingen 
Artikel 1
Gekozen is voor referenda over onderwerpen die voor alle inwoners van belang zijn. Dus niet 
over een onderwerp dat speelt op het niveau van stadsdeel, wijk of buurt. Daarvoor is het 
referendum een te zwaar instrument.
Om te bepalen wie mogen stemmen bij een referendum is aansluiting gezocht bij de regeling 
rond de gemeenteraadsverkiezingen, met dien verstande dat de leeftijdseis verlaagd is naar 
zestien jaar.
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Het bovenstaande impliceert dat het Raadsbesluit "Maatregelen Moderniseren Parkeren" van 
toepassing is op de parkeersituatie in de gereguleerde gebieden, de parkeerzones B en C in en rond 
de binnenstad en dus expliciet niet van toepassing is op de hele stad of haar inwoners.

Een mogelijk tegenargument kan gevonden worden in het feit dat de vaststelling van (nieuwe) 
parkeertarieven ook een onderdeel is van het totaalpakket "Maatregelen Moderniseren Parkeren" 
en dat daarmee alle inwoners van de stad wel degelijk een belang hebben.
Desgevraagd door de burgemeester heeft de Referendumcommissie Haarlem daarover het volgende 
gezegd:

Het raadsbesluit 2016/512227 ‘Maatregelen Moderniseren Parkeren ’ van 15 december 2016 
bevat een omvattende verandering van het parkeerbeleid van de gemeente Haarlem. Hoewel 
het pakket aan maatregelen -niet toevallig meervoud- aangaande het moderniseren van 
parkeren mede de vaststelling van tarieven betreft, gaat het daarbij ter principale om het 
parkeerbeleid van de gemeente Haarlem. Daarop heeft het voorstel als geheel en als zodanig 
betrekking; de tariefstelling staat niet centraal. Daarmee is het onderwerp referendabel.

De Referendumcommissie Haarlem gaat hier echter voorbij aan punt 3 van het Raadsbesluit van 15 
december 2016 waarin letterlijk is aangegeven waarover het raadsbesluit gaat, namelijk de 
parkeersituatie binnen het gereguleerde gebied, hetgeen impliceert dat het nieuwe parkeerbeleid 
van de gemeente Haarlem niet de periferiegebieden van de stad betreft.
Aangezien het betreffende Raadsbesluit van 15-12-2016 als zodanig de aanleiding is voor het 
(eventuele) referendum, is het houden van een referendum onzes inziens in strijd met artikel 1, lid a 
van de Referendumverordening Haarlem.

Wij zijn uiteraard gaarne bereid om het e.e.a. nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

De Wijkraad Heiliglanden De Kamp

De Wijkraad Binnenstad Haarlem
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ONTVANGEN 
Gemeente Haarlem

- 9 M 2017

^U3 \JOk 'Hftéw'^ L - ________ f.

Tav. ^
.^. Jw^dA^cU- 2*~U^

l^.Uvva^ ; 2Wui£^T

vJ^iomaoL IniAV^^ 4WrU^
4 . vJCUv
ihro^csW^ ^

10»i TC1" * <v> , ^o^r-..


