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VOORWOORD 

 
 
 
Op 23 april 2008 werd in Duiven een referendum gehouden. De inwoners konden hun 
voorkeur uitspreken ten aanzien van drie stedenbouwkundige plannen voor het 
centrum, die op uitnodiging van de gemeente door verschillende bureaus waren 
ontwikkeld. Naar aanleiding van de uitslag besloot de gemeenteraad om Plan B, 
genaamd “Een uitnodigend dorpshart”, verder te laten uitwerken. In opdracht van de 
gemeente presenteren wij als referendumcommissie deze evaluatie van het referendum. 
We zijn de gemeente erkentelijk voor de vrijheid die ons is geboden bij het uitvoeren 
van de evaluatie en hopen dat de resultaten behulpzaam zullen blijken bij eventuele 
toekomstige referenda in Duiven of elders. 
 
 
 
Enschede, Martin Rosema 
juni 2009 (voorzitter referendumcommissie) 
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1. INLEIDING 

 
 
 
Het referendum dat op 23 april 2008 in Duiven werd gehouden was om meerdere 
redenen een bijzonder referendum. Om te beginnen stond het referendum niet op 
zichzelf, maar maakte het deel uit van een langdurig proces waarin de bevolking 
nadrukkelijk bij de planvorming ten aanzien van het centrum werd betrokken. 
Bovendien werd burgers meer keuzevrijheid geboden dan bij een referendum 
gebruikelijk is. Doorgaans kunnen kiezers slechts vóór of tegen een bepaald 
raadsbesluit stemmen. In dit referendum werden drie alternatieve plannen voorgelegd 
aan de bevolking. Verder werd bij dit referendum een bijzondere vraagstelling en 
stemprocedure gehanteerd. Kiezers konden hun stem uitbrengen op meer dan één plan. 
Deze procedure heeft tot doel om bij een keuze uit meer dan twee alternatieven de 
voorkeuren van het electoraat optimaal tot uitdrukking te laten komen in de uitslag. 
Ten slotte werd er naast het referendum nog een stemming via het internet gehouden 
onder jongeren tussen 12 en 18 jaar, die zo ook hun voorkeur konden uitspreken. De 
stemming in Duiven was al met al niet alleen bijzonder voor deze gemeente in 
Gelderland, waar nog niet eerder een referendum was gehouden, maar uniek voor 
Nederland. 
 
Wanneer een referendum is gehouden, bestaat doorgaans de behoefte om terug te 
blikken en te bezien wat er goed is gegaan en wat er beter had gekund. Het bijzondere 
karakter van het referendum in Duiven versterkt die behoefte nog eens. Verschillende 
vragen dienen zich aan. Wat waren de doelstellingen van het referendum en zijn de 
beoogde doelen bereikt? Is de datum die werd vastgesteld een geschikte? Heeft de 
gemeente de bevolking adequaat geïnformeerd? Hebben de vraagstelling en 
stemprocedure geleid tot een goed interpreteerbare uitslag? Is de raad op een correcte 
wijze omgegaan met de uitslag? Dergelijke vragen komen in dit evaluatierapport aan 
de orde. Het betreffen vragen die niet uniek zijn voor Duiven. Ze kunnen bij vrijwel elk 
referendum worden gesteld. Maar de antwoorden verschillen van referendum tot 
referendum, want elk referendum is anders. Ook in dat opzicht zal het referendum in 
Duiven uniek blijken. Er kunnen lessen uit worden getrokken die elders niet waren 
geleerd. 
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De evaluatie in dit rapport is primair gebaseerd op een studie van relevante 
documenten, zoals verslagen van gemeenteraadsvergaderingen, het gemeentelijk 
communicatieplan voor de voorlichting, en het proces verbaal van de uitslag. Een 
volledige lijst van de geraadpleegde documenten is opgenomen in bijlage A. Deze 
documenten zijn in de regel opvraagbaar via het digitale bestuursinformatiesysteem 
van de gemeente (BIS), dan wel beschikbaar via de website van het project Vitaal 
Centrum Duiven (www.vitaalcentrum.nl). Aanvullend hebben wij als 
referendumcommissie in de aanloop naar het referendum verschillende gesprekken 
gevoerd en schriftelijk of telefonisch contact gehad, zowel formeel als informeel, met 
diverse betrokkenen. De informatie die langs die weg tot ons is gekomen, is eveneens 
bruikbaar gebleken voor het opstellen van deze evaluatie. Ten slotte is ook 
gebruikgemaakt van berichtgeving in de media, met name dagblad De Gelderlander, 
die door de gemeente is verzameld en beschikbaar gesteld. 
 
De combinatie van documentenstudie, persoonlijke communicatie met betrokkenen, en 
mediaberichtgeving vormt voldoende basis voor het opstellen van een evaluatie als 
deze. Tegelijk kent deze studie, zoals elke vorm van evaluatieonderzoek, beperkingen. 
Beschikbare middelen maakten het niet mogelijk om bijvoorbeeld na afloop van het 
referendum interviews te houden met alle hoofdrolspelers, of een diepgaande studie te 
verrichten van de mediaberichtgeving rondom het referendum. In dat opzicht wijkt 
deze evaluatie af van eerdere referendumevaluaties waarbij wij betrokken zijn geweest 
(Zwolle en Leeuwarden).1 Inhoudelijk vertoont de voorliggende evaluatie met die 
studies echter wel verwantschap en in dit rapport zullen dan ook soms vergelijkingen 
worden gemaakt met deze, als ook andere, referenda. Een laatste beperking is dat wij 
als referendumcommissie vanzelfsprekend niet ons eigen functioneren onafhankelijk 
kunnen evalueren. Daarom zal dit rapport over het werk van de referendumcommissie 
vooral beschrijvend en niet beoordelend van aard zijn. 
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het instrument 
referendum in het algemeen. Welke soorten referenda zijn er, wat zijn de voordelen en 
nadelen ervan, en wat zijn de doelstellingen? Deze achtergrondinformatie stelt ons in 
staat om daarna het referendum in Duiven in een context te plaatsen en aan te geven 
wat kenmerkend voor Duiven is. Hoofdstuk 3 beschrijft het onderwerp van het 
referendum, het project Vitaal Centrum Duiven, en de alternatieve plannen voor het 
centrum die in dat kader zijn ontwikkeld. Hoofdstukken 4 en 5 gaan in op de juridische 
basis voor dit referendum, te weten de gemeentelijke referendumverordening, en het 
besluit om op basis daarvan een referendum over het centrumplan te houden. In 
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hoofdstuk 6 komt de vastgestelde datum aan bod, waarna in hoofdstuk 7 de 
vraagstelling en stemprocedure worden besproken. Hoofdstuk 8 behandelt de 
organisatie van het referendum en hoofdstuk 9 de voorlichting en campagne. 
Hoofdstuk 10 gaat in op de taken, samenstelling en werkwijze van de 
referendumcommissie. De uitslag van het referendum en de consequenties daarvan 
komen aan bod in hoofdstuk 11. Afsluitend worden in hoofdstuk 12 de belangrijkste 
conclusies gepresenteerd. De ongeduldige lezer kan desgewenst deze meteen tot zich 
nemen door direct naar het laatste hoofdstuk te gaan. 
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2. HET REFERENDUM ALS DEMOCRATISCH INSTRUMENT 

 
 
 
2.1 Voordelen en nadelen van referenda 

In Nederland worden pleidooien voor het referendum als democratisch instrument 
veelal gehouden met verwijzing naar de geringe politieke betrokkenheid van de burger 
bij de politiek.2 Door het ontbreken van participatiemogelijkheden en het ontbreken 
van invloed op de uiteindelijke besluitvorming, zouden “gevoelens van frustratie 
[kunnen] ontstaan en kan de motivatie om aan het participatieproces deel te nemen 
gaan ontbreken”.3 Het referendum zou een belangrijk instrument zijn om de burger 
meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. Een meer fundamenteel argument is 
dat het referendum een correctie kan bieden voor tekortkomingen van het 
vertegenwoordigend stelsel. Indien de volksvertegenwoordiging een besluit neemt dat 
ingaat tegen de wens van de meerderheid van de bevolking, dan heeft de bevolking met 
het referendum een instrument in handen om dit te corrigeren. 
 
Een ander argument is dat het referendum de legitimiteit van besluiten vergroot. Dat 
geldt in de eerste plaats voor besluiten die aan een referendum onderworpen zijn: 
instemming door de bevolking wordt gezien als de sterkst mogelijke vorm van 
legitimatie. In de praktijk spelen deze argumenten overigens meestal een 
ondergeschikte rol. Uit een internationale studie blijkt, dat de overwegingen die hebben 
geleid tot het daadwerkelijk houden van referenda meestal een ad hoc karakter 
hebben.4 Referenda zijn vooral gehouden als oplossing voor een specifiek politiek 
probleem. Soms acht men een referendum zinvol om een belangwekkend besluit te 
legitimeren. Of het referendum wordt gebruikt om uit een politieke impasse te komen. 
Die laatste mogelijkheid kan als vierde argument worden aangeduid: een referendum 
kan een oplossing bieden als politici het zelf niet eens kunnen worden. 
 
Pleidooien tegen het referendum gaan vaak in op de vermeende onverenigbaarheid met 
de representatieve democratie. Indirecte democratie zou zich niet goed laten 
vermengen met (elementen van) directe democratie.5 Men acht het dan ongewenst dat 
in een systeem waarin het de rol van politici is om politieke besluiten te nemen, deze 
rol soms door burgers wordt overgenomen.6 Een ander argument tegen het referendum 
is dat het politieke vraagstukken isoleert en simplificeert. Het eerste aspect brengt het 
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gevaar mee dat de samenhang tussen besluiten wordt tenietgedaan. Bij het tweede 
aspect wordt gewezen op het feit dat politieke kwesties zich niet goed laten 
terugbrengen tot een ‘ja/nee’ of ‘voor/tegen’. 
 
Een ander bezwaar is dat burgers overwegingen laten meespelen die niet met het 
referendumonderwerp te maken hebben. Bij het referendum over de Europese 
Grondwet werd bijvoorbeeld op dit bezwaar gewezen in relatie tot de invoering van de 
euro en de toetreding tot de Europese Unie van Turkije. Volgens sommigen is een 
ander probleem gelegen in de mogelijkheid van een ‘zwijgende meerderheid’. Indien 
weinig kiezers opkomen en zij andere opvattingen hebben dan de thuisblijvers, bestaat 
het risico dat de besluitvorming niet in overeenstemming is met de wil van de 
(zwijgende) meerderheid van de bevolking. Om aan dit probleem tot op zekere hoogte 
tegemoet te komen, worden soms minimumeisen gesteld inzake opkomst of het aantal 
(tegen)stemmen.7 
 
 
2.2 Soorten referenda 

Hierboven is steeds gesproken van ‘het referendum’. Er zijn echter verschillende 
soorten referenda.8 Hieronder volgt een beknopte weergave van de onderscheiden die 
in de meeste wetenschappelijke literatuur gehanteerd worden.9 Een eerste onderscheid 
is dat tussen een verplicht referendum en een niet-verplicht of facultatief referendum.10 
Het verschil kan worden geïllustreerd aan de hand van referenda in verschillende 
Europese landen over de Europese Grondwet. Het referendum hierover in Ierland was 
verplicht. De Ierse wet schrijft namelijk voor dat een dergelijke internationaal verdrag 
niet kan worden geratificeerd zonder expliciete instemming van de bevolking via een 
referendum. Het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet daarentegen was 
een facultatief referendum. Het kwam tot stand op initiatief van de Tweede Kamer. Er 
bestaan in Nederland geen wettelijke bepalingen die voorschrijven dat in bepaalde 
situaties per se een referendum gehouden moet worden. 
 
Een tweede onderscheid is dat tussen een bindend of decisief referendum en een niet-
bindend of consultatief referendum. Het verschil is gelegen in de gevolgen van de 
uitslag. Bij een bindend referendum is de uitslag bepalend voor wat er gebeurt met 
betrekking tot het aan een referendum onderworpen besluit. Voorafgaand aan het 
referendum staat al vast dat de wil van de meerderheid ten uitvoer wordt gebracht. Bij 
een consultatief referendum is de uitslag een advies aan een bestuursorgaan, dat 
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vervolgens zelf beslist of het advies wordt opgevolgd. De Nederlandse wetgeving 
verbiedt bindende referenda: volksvertegenwoordigers hebben altijd de vrijheid om een 
referendumuitslag naast zich neer te leggen. 
 
Het kan voorkomen dat een referendum de jure consultatief is, maar de facto bindend. 
Het bestuursorgaan kan de uitslag dan formeel naast zich neerleggen, maar ervaart die 
vrijheid in de praktijk niet. Elzinga c.s. wijzen erop dat referenda in Nederland, die 
vanwege de bestaande wetgeving per definitie formeel consultatief zijn, in de praktijk 
nogal eens bindend blijken.11 Politici menen dat zij een referendumuitslag niet kunnen 
negeren. Een andere wijze waarop consultatieve referenda in de praktijk bindend 
worden, is door ‘zelfbinding’. Daarvan is sprake als politici voorafgaand aan een 
(consultatief) referendum besluiten dat zij de uitslag van het referendum hoe dan ook 
zullen volgen. Een voorbeeld is het referendum over de Europese Grondwet in 
Luxemburg. Dit was formeel een consultatief referendum, maar doordat de 
volksvertegenwoordiging vooraf had aangegeven de uitslag te zullen volgen was het in 
de praktijk bindend. 
 
Een derde onderscheid is dat tussen een raadgevend referendum en een raadplegend 
referendum. Hierbij gaat het om de vraag waar het initiatief ligt. Als burgers het 
initiatief nemen tot het houden van het referendum is er sprake van een raadgevend 
referendum, en als het initiatief bij het bestuursorgaan ligt is het een raadplegend 
referendum.12 Bij het referendum in Nederland over de Europese Grondwet 
bijvoorbeeld lag het initiatief bij de Tweede Kamer, en was dus sprake van een 
raadplegend referendum. 
 
Een vierde onderscheid is dat van een correctief referendum versus een niet-correctief 
referendum.13 Dit onderscheid heeft betrekking op de fase van het 
besluitvormingsproces. Bij een correctief referendum is de politieke besluitvorming 
afgerond en dient het referendum als eventuele correctie van het besluit. Bij niet-
correctieve referenda moet het besluit nog worden genomen.14 Het referendum kan dan 
gaan over een conceptbesluit, maar het is ook mogelijk dat aan kiezers alternatieve 
plannen worden voorgelegd. Een voorbeeld is het referendum dat in 2005 op Curaçao 
werd gehouden, waarbij de eilandbevolking kon kiezen uit vier opties: complete 
onafhankelijkheid, autonome status, behoud van Antillen, of integratie in Nederland.15 
 
Naast deze veelgebruikte onderscheiden kunnen referenda ook worden geclassificeerd 
op basis van andere criteria. Gilhuis noemt als voorbeelden het onderscheid tussen een 
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nationaal referendum, provinciaal referendum, en gemeentelijk referendum, alsmede 
het onderscheid tussen een grondwetsreferendum, wetgevingsreferendum, 
verdragsreferendum, en bestuursreferendum (een referendum over een besluit dat niet 
een wet betreft).16 Of men dergelijke onderscheiden zinvol acht, is in belangrijke mate 
afhankelijk van de context waarin het onderscheid gemaakt wordt. 
 
Figuur 2.1: Onderscheid tussen verschillende soorten referenda 

verplicht referendum – facultatief referendum 

bindend referendum – consultatief referendum 

raadplegend referendum – raadgevend referendum 

correctief referendum – niet-correctief referendum 

   
 
 
2.3 Doelstellingen van referenda 

De doelstellingen van referenda kunnen worden afgeleid uit de (vermeende) voordelen 
ervan. Bij vrijwel alle soorten referendum is het betrekken van de bevolking bij de 
politieke besluitvorming een doel. De vraag is echter of dit een doel op zichzelf is, of 
slechts een middel om hogere doelen te bereiken. Eén zo’n hogere doelstelling is het 
corrigeren van besluiten door volksvertegenwoordigers die niet op steun kunnen 
rekenen van (een meerderheid van) de bevolking. Dat zou men als de voornaamste 
doelstelling van zogenaamde correctieve raadgevende referenda kunnen zien, 
aangezien het daarbij gaat om het op initiatief van de burgers corrigeren van een besluit 
van de volksvertegenwoordiging. In meer algemene termen zou men dit kunnen 
aanduiden als het vergroten van de responsiviteit, dat wil zeggen de mate waarin 
besluiten door politieke vertegenwoordigers overeenstemmen met de wensen van het 
electoraat. Ook bij niet-correctieve referenda zou men dit als doelstelling kunnen 
aanduiden. Bij referenda die op initiatief van het vertegenwoordigende orgaan zelf tot 
stand zijn gekomen, zullen het legitimeren van een belangrijk besluit en het doorbreken 
van een politieke impasse eveneens als belangrijke doelstelling kunnen worden 
aangemerkt. Kortom, met verschillende soorten referenda kunnen verschillende 
doelstellingen worden nagestreefd. 
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3. HET PROJECT VITAAL CENTRUM DUIVEN 

 
 
 
3.1 Totstandkoming van het project en het referendum 

Het onderwerp van het referendum in Duiven was de herinrichting van het centrum. Dit 
is een onderwerp dat al geruime tijd op de politieke agenda stond. De plannen van het 
vorige college van burgemeester en wethouders leidden tot weerstand onder de 
bevolking. Eén van de meest gehoorde kritiekpunten was dat de plannen te groots 
waren voor een gemeente als Duiven. De onvrede kwam tot uitdrukking in de uitslag 
van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. De collegepartijen verloren een flink 
aantal zetels en daarmee ook hun meerderheid. Er werd na de verkiezingen een nieuw 
college gevormd door toenmalige oppositiepartijen CDA en GroenLinks, de 
tegenstanders van het oude centrumplan. Zij besloten met een nieuw plan voor het 
centrum te komen onder de naam Vitaal Centrum Duiven. Het college besloot om de 
bevolking actief te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe plan. Een onderdeel 
daarvan was het houden van een referendum over alternatieve plannen. 
 
In het proces dat moest leiden tot een nieuw centrum werden verschillende fasen 
onderscheiden. Na het vaststellen van de spelregels (fase 0), werden in fase 1 de kaders 
geformuleerd voor het ontwikkelen van het centrumplan. Die kaders waren gebaseerd 
op een analyse van de sterke en zwakke kanten van het bestaande centrum en het 
bepalen van de ambitie van het plan. Dit kwam tot uitdrukking in een Nota van 
Uitgangspunten, die was opgesteld door een klankbordgroep waarin verschillende 
belanghebbenden zitting hadden. In fase 2 werden stedenbouwkundige modellen 
gemaakt, die aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten 
moesten voldoen. Deze fase werd afgesloten met de keuze voor één van de modellen. 
Het was aan het eind van deze tweede fase dat het referendum aan de orde was. 
Burgers mochten zich daarin uitspreken over hun voorkeur ten aanzien van alternatieve 
plannen. Nadat een keuze voor een bepaald stedenbouwkundig model was gemaakt, 
zou dat model in fase 3 verder worden uitgewerkt. 
 
Op 11 februari 2008 besprak de gemeenteraad het voorstel van het college om op basis 
van de referendumverordening een referendum te houden over het project Vitaal 
Centrum Duiven. Dit voorstel lag in het verlengde van eerdere besluitvorming, waarin 
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al werd toegewerkt naar zo’n referendum. De raad stemde in met het collegevoorstel en 
besloot aldus formeel tot het houden van dit referendum op 23 april 2008. Dit besluit 
was mogelijk op basis van de gemeentelijke referendumverordening, die in hoofdstuk 4 
wordt besproken. Er bestond brede steun voor het referendum. Dat kwam tot 
uitdrukking in het advies van de raadscommissie Grondgebied, die op 22 januari 2008 
unaniem positief adviseerde over het houden van dit referendum. Het enige waarover 
geen volledige overeenstemming bestond waren de datum van het referendum en de 
vraag of er een extra antwoordcategorie moest komen, zodat kiezers ook konden 
aangeven tegen alle plannen te zijn dan wel voor behoud van het bestaande centrum. 
Op deze aspecten, alsmede de overige inhoud van het referendumbesluit, wordt nader 
ingegaan in de volgende hoofdstukken. 
 
Indien we het referendum over het project Vitaal Centrum Duiven bezien vanuit de 
doelstellingen die zijn besproken in hoofdstuk 2, dan kan om te beginnen worden 
vastgesteld dat bij dit referendum het betrekken van burgers bij politieke 
besluitvorming van toepassing is. Dat blijkt niet alleen uit de stukken met betrekking 
tot het referendum zelf, maar ook uit het feit dat in het gehele proces dat moet leiden 
tot een nieuw centrumplan voor burgers nadrukkelijk een rol is weggelegd. Daarnaast 
is het legitimeren van een belangwekkend besluit zeker ook aan de orde. Tegen de 
achtergrond van de recente politieke geschiedenis in Duiven, is het begrijpelijk dat het 
nieuwe college voor een herzien centrumplan een sterke legitimatie zoekt. Een 
referendum waarin de bevolking zich expliciet uitspreekt voor een bepaald plan is bij 
uitstek geschikt om een dergelijke legitimatie te realiseren. 
 
 
3.2 Inhoud van de alternatieve plannen 

Het onderwerp van het referendum is het stedenbouwkundig model dat verder zal 
worden uitgewerkt met als doel het vervolgens ook te realiseren. Een 
stedenbouwkundig model wordt in de Nota van Uitgangspunten als volgt omschreven. 
 

Het stedenbouwkundig model laat de vorm, massa en structuur zien 
van alle functies in het gebied. Ook wordt inzicht gegeven in de 
toekomstige sfeer van de openbare ruimte en een richting over de 
mogelijke architectuur. (Nota van Uitgangspunten, pag. 4) 
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De klankbordgroep concludeerde dat in het bestaande centrum te weinig samenhang 
bestaat tussen het oude dorpse Duiven en nieuwere meer stedelijke elementen en dat 
het voorzieningenniveau met de groei van de gemeente niet langer toereikend is. 
Kerndoel is om daar verbetering in aan te brengen. 
 
In de Nota van Uitgangspunten worden voorwaarden omschreven voor de ontwerpfase 
(fase 2), waarbij wordt ingegaan op de onderwerpen wonen, winkels, sociaal-culturele 
en maatschappelijke voorzieningen, openbare ruimte en parkeren. Daarnaast diende het 
ontwerp te passen binnen de kaders van het Duivens Verkeers- en Vervoersplan, de 
Toekomstvisie 2030, het gemeentelijk woningbouwbeleid en het gemeentelijk 
duurzaamheidbeleid. De financiële randvoorwaarde was dat de kosten voor de 
grondexploitatie die voortvloeit uit het realiseren van het ontwerp maximaal 10 miljoen 
euro bedragen. Ten aanzien van het gebied wordt in de Nota van Uitgangspunten 
vastgesteld dat het gaat om het huidige winkelcentrum en aangrenzende buurten en 
openbare ruimte, maar er worden geen specifieke grenzen vastgesteld. De aldus 
geboden vrijheid zou de ontwerpbureaus moeten helpen om tot een zo goed mogelijk 
ontwerp te komen en zelf oplossingen voor geconstateerde problemen te ontwikkelen. 
 
Vier stedenbouwkundige bureaus zijn door de gemeente uitgenodigd om deel te nemen 
aan de ontwerpfase. Dit zijn bureau Wissing, bureau Lubbers, OKRA 
landschapsarchitecten en VHP. De door hen ingediende ontwerpen zijn door het 
college getoetst aan de vooraf vastgestelde kaders. Op 1 december 2007 werden 
conceptontwerpen ingediend, die vervolgens door het college zijn beoordeeld. Op 23 
januari werden de resultaten teruggekoppeld naar de verschillende bureaus. Drie weken 
later, op 13 februari 2007, werden de definitieve ontwerpen ingediend. Het college 
concludeerde dat het definitieve ontwerp van bureau Lubbers niet voldeed aan de 
voorwaarden. Er worden bijvoorbeeld te weinig woningen gerealiseerd, er is geen 
nieuwe huisvesting voor maatschappelijke voorzieningen, en het voorgestelde 
dorpsplein lijkt te klein voor de activiteiten die er gehouden moeten worden 
(weekmarkt, kermis, taptoe). Ook ten aanzien van duurzaamheid en de ruimtelijke, 
sociale en economische ambities was de uitkomst van de toets negatief. De drie andere 
ontwerpen voldeden wel aan de gestelde voorwaarden en het college stelde daarom 
voor deze drie ontwerpen vrij te geven voor deelname aan het referendum. 
 
De gemeenteraad stemde op 17 maart 2008 in met het voorstel van het college om het 
ontwerp van bureau Lubbers af te wijzen en de andere plannen onderwerp te laten zijn 
van een referendum. Het afgewezen plan van bureau Lubbers, dat was gepresenteerd 
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onder de naam Lommerrijk Duiven, wordt verder buiten beschouwing gelaten, omdat 
het tijdens het referendum niet tot de keuzemogelijkheden behoorde. De drie andere 
plannen worden hieronder kort beschreven. Bij de naamgeving is op advies van de 
referendumcommissie elk plan door middel van loting voorzien van een letter (Plan A, 
Plan B, en Plan C) en door het betreffende bureau voorzien van een naam. 
 

Plan A: De Tuinen van Duiven.  In het plan van OKRA landschapsarchitecten 
neemt het Remigiusplein een belangrijke positie in. Het plein wordt vergroot, 
waardoor de kerk centraler komt te staan. Verder voorziet het plan in relatief 
veel nieuwe eengezinswoningen (48) in een groene omgeving, alsmede 95 
appartementen. Verschillende voorzieningen worden ondergebracht in een 
cultuurhuis. 

 
Plan B: Een Uitnodigend Dorpshart.  Het plan van Bureau Wissing voorziet in 
een centrum waarbij een deel bestaat uit een ruim opgezet parklandschap met 
woningen en voorzieningen en een ander compacter deel winkelgebied is. 
Verder wordt voorgesteld om een nieuw cultuurhuis te bouwen en de sporthal 
te verplaatsen naar buiten het centrum. Het plan gaat uit van veel nieuwe 
appartementen (192), alsmede 26 eengezinswoningen. 

 
Plan C: Groen Hart Duiven.  Een belangrijk onderdeel van het plan van 
Bureau VHP is een ‘village green’ waar ruimte is voor ontspanning en sociale 
activiteiten en waar ook evenementen kunnen worden gehouden. Verder krijgt 
het dorpsplein een meer besloten karakter doordat de open zijde wordt 
bebouwd. Het plan voorziet verder in een nieuw winkelgebied en een 
‘cultuurhuis’ waar de bibliotheek, cultureel centrum en een stadscafé 
gehuisvest moeten worden. Het plan voorziet in de bouw van 150 nieuwe 
appartementen en een viertal eengezinswoningen. 

 
Ten aanzien van de financiële consequenties maakte het college bekend dat alle vier 
ontwerpen passen binnen de beschikbare middelen, die 10 miljoen euro bedroegen. Het 
betreft hier uitsluitend de kosten voor de grondexploitatie. De kosten voor realisatie 
van de ontwerpen lopen uiteen, maar het college maakte deze bedragen bewust niet 
bekend. De belangrijkste reden was dat werd gevreesd dat de bevolking zich in het 
referendum dan in belangrijke mate, en misschien wel uitsluitend, zou laten leiden door 
de kosten en eenvoudigweg zou kiezen voor het goedkoopste plan. Dat achtte het 
college niet een geschikte basis om tot een keuze te komen. 
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4. REFERENDUMVERORDENING 

 
 
 
4.1 Inleiding 

De gemeente Duiven heeft net als veel andere gemeenten een verordening op basis 
waarvan een referendum kan worden gehouden. Deze referendumverordening werd 
door de gemeenteraad vastgesteld op 2 oktober 2006. Het voorstel werd ingebracht 
door wethouder Bas Elfrink (GroenLinks), die in de vorige raadsperiode als raadslid 
ook al eens had gepleit voor de invoering van een gemeentelijke 
referendumverordening. 
 
In de verordening wordt geregeld over welke onderwerpen een referendum kan worden 
gehouden, wie hiertoe het initiatief kan nemen en hoe dat dient te geschieden, hoe de 
datum en de vraagstelling worden vastgesteld, op welke wijze de uitslag wordt 
vastgesteld, en wanneer de raad vervolgens een beslissing over het onderwerp dient te 
nemen. Dit zijn gebruikelijke onderwerpen voor een referendumverordening. We 
zullen enkele aspecten hieronder nader toelichten. 
 
 
4.2 Het onderwerp van een referendum 

Welke onderwerpen voor een referendum in aanmerking komen blijkt in de eerste 
plaats uit de begripsbepalingen van de referendumverordening (artikel 1). Daarin wordt 
een referendum gedefinieerd als “een volksstemming waarbij kiesgerechtigden zich 
uitspreken over een door de raad voorgenomen besluit of genomen besluit”. Bij een 
voorgenomen besluit gaat het om een bij de raad aanhangig voorstel tot het nemen van 
een besluit dat afkomstig is van het college van burgemeester en wethouders of één of 
meer raadsleden, dan wel om een raadsuitspraak waarin het voornemen tot het nemen 
van een besluit kenbaar wordt gemaakt. 
 
Niet alle besluiten komen in aanmerking voor een referendum. Zoals gebruikelijk in 
referendumverordeningen, worden uitzonderingen beschreven (artikel 3). Een aantal 
van deze uitzonderingen zijn gebruikelijk in gemeentelijke referendumverordeningen, 
zoals individuele kwesties en belastingen (artikel 3, lid a en lid l). De verordening in 
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Duiven kent echter ook verscheidene uitzonderingen die onderwerpen uitsluiten 
waarover in andere gemeenten wel een referendum kan worden gehouden. Zo worden 
bijvoorbeeld algemeen verbindende voorschriften, zoals gemeentelijke verordeningen, 
uitgesloten (artikel 3, lid h). Bovendien worden onderwerpen uitgesloten “die geen 
groot project betreffen” (artikel 3, lid m). Met deze regels worden de facto bijna alle 
besluiten door de gemeenteraad van een referendum uitgesloten.17 Kortom, de 
gemeente Duiven kent wel een referendumverordening, maar het aantal onderwerpen 
waarover een referendum kan worden gehouden is zeer beperkt. 
 
 
4.3 Het initiatief tot het houden van een referendum 

Volgens de referendumverordening kan het initiatief tot het houden van een 
referendum zowel genomen worden door de raad als door de bevolking. Met andere 
woorden, de verordening maakt zowel een ‘raadplegend referendum’ als een 
‘raadgevend referendum’ mogelijk (zie hoofdstuk 2). De raad zelf kan tot een 
referendum besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Het onderwerp is dan een 
voorgenomen besluit. De behandeling van dat besluit wordt in dat geval aangehouden 
tot de eerstvolgende vergadering nadat het referendum is gehouden. 
 
Een initiatief vanuit de bevolking vereist twee stappen. In eerste instantie dient binnen 
vier weken nadat een raadsbesluit is genomen een verzoek tot het houden van een 
referendum te worden ingediend namens minimaal 0,7 procent van alle 
kiesgerechtigden. Het college controleert vervolgens of het een onderwerp betreft 
waarover een referendum kan worden gehouden.18 Bij een positief oordeel moet 
vervolgens namens minimaal 7 procent van de kiesgerechtigden een verzoek tot het 
houden van een referendum worden ingediend. Na indiening van dit zogenaamde 
definitief verzoek besluit de raad of het aan de eisen voldoet en neemt zo mogelijk in 
dezelfde vergadering een besluit tot het houden van een referendum. 
 
 
4.4 Datum en vraagstelling 

Indien een referendum wordt gehouden, dan dienen de datum en de vraagstelling 
vastgesteld te worden. Beide zijn een taak van de gemeenteraad. De datum mag niet 
later zijn dan vier maanden na de dag waarop door de raad is besloten om een 
referendum te houden. Het is mogelijk om op een dag meerdere referenda te houden. 
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Indien in de betreffende periode verkiezingen plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de 
gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, of Europees Parlement, wordt het 
referendum zo mogelijk op dezelfde dag gehouden. De reden is dat hiermee kosten 
kunnen worden bespaard en tegelijk de opkomst kan worden bevorderd. 
 
Ten aanzien van de vraagstelling schrijft de verordening voor dat de raad de 
vraagstelling en de antwoordcategorieën vaststelt, alsmede dat de vraagstelling dient te 
worden vermeld op de oproepingskaart. De raad kan bij het vaststellen van de 
vraagstelling zich laten adviseren door een commissie van advies en toezicht 
(referendumcommissie). De eindverantwoordelijkheid blijft echter liggen bij de raad. 
De toelichting op de referendumverordening geeft aan dat het bij antwoordcategorieën 
kan gaan om ‘ja’ en ‘nee’, een keuze uit alternatieven, en een combinatie van deze 
twee mogelijkheden. Andere mogelijkheden worden echter niet uitgesloten. Bij een 
correctief referendum zouden dus ook ‘voor’ en ‘tegen’ als antwoordcategorieën 
kunnen worden gehanteerd. Bij meerdere alternatieven bestaat in principe bijvoorbeeld 
ook de mogelijkheid om kiezers te vragen een voorkeursvolgorde aan te brengen. 
 
 
4.5 Geldigheid en uitslag 

De uitslag van het referendum wordt volgens de verordening vastgesteld op basis van 
de gewone meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. De verordening 
stelt verder dat een referendum alleen geldig is wanneer meer dan 30 procent van de 
kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. Een dergelijke bepaling is opgenomen in 
veel gemeentelijke referendumverordeningen. Het belangrijkste doel ervan is te zorgen 
dat een referendum alleen geldingskracht heeft wanneer een aanzienlijk deel van de 
bevolking het onderwerp van voldoende belang vindt. Zo wordt dus voorkomen dat een 
relatief kleine groep burgers een besluit kan tegenhouden dat de 
volksvertegenwoordiging namens een veel grotere groep kiezers heeft genomen. 
Tegelijk wordt de drempel laag genoeg gehouden om een referendum in de praktijk 
mogelijk te maken. 
 
Het hanteren van een drempel van een opkomst van ten minste 30 procent is niet 
ongebruikelijk, maar wel problematisch. Bij een correctief referendum worden 
voorstanders van een raadsbesluit zo namelijk gestimuleerd om niet aan het referendum 
deel te nemen. Immers, wanneer de opkomstdrempel niet wordt gehaald is het 
referendum niet geldig en zal het voorgenomen raadsbesluit vervolgens worden 
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bekrachtigd. Door niet te gaan stemmen vergroten voorstanders de kans dat een 
referendum ongeldig zal blijken en het raadsbesluit dus niet kan worden 
tegengehouden. Om dit probleem te voorkomen wordt soms een ander soort drempel 
gehanteerd voor de geldigheid, namelijk een ‘gekwalificeerde meerderheid’. De 
Tijdelijke Referendumwet (TRW) stelde bijvoorbeeld, net als sommige gemeentelijke 
referendumverordeningen, dat een referendum uitsluitend geldig is wanneer er sprake 
is van een gekwalificeerde meerderheid van tenminste 30 procent van het aantal 
kiesgerechtigden. Dat betekent dat er alleen sprake is van een geldig advies wanneer 
ofwel de voorstanders ofwel de tegenstanders minimaal 30 procent van alle 
kiesgerechtigden omvat. Bij een dergelijke drempel worden voorstanders wel 
gestimuleerd om aan het referendum deel te nemen. 
 
Een ander probleem dat zich voordoet bij de referendumverordening van Duiven is dat 
niet bij elk referendum er een antwoordcategorie hoeft te zijn die de stem heeft 
gekregen van een meerderheid. Bij een correctief referendum waarbij de keuze bestaat 
uit twee alternatieven (voor of tegen het voorliggende besluit), zal per definitie één van 
beide de meerderheid krijgen – behalve wanneer precies evenveel stemmen voor als 
tegen zijn uitgebracht. Gemakshalve gaan we er dan van uit dat ongeldige stemmen 
buiten beschouwing worden gelaten. Indien echter de keuze bestaat uit drie of meer 
alternatieven, is het goed mogelijk dat geen van de alternatieven door de meerderheid 
wordt gesteund. Een eenvoudig rekenvoorbeeld met drie alternatieve plannen (A, B en 
C) kan dat illustreren, namelijk wanneer plan A 40 procent van de stemmen krijgt, 
plan B 30 procent en plan C eveneens 30 procent. In dat geval heeft geen van de 
plannen een gewone meerderheid van de stemmen (50%) en levert het referendum geen 
‘winnaar’ op. Dit probleem kan worden voorkomen door te bepalen dat de uitslag 
wordt vastgesteld op basis van een ‘relatieve meerderheid’. In het zojuist gegeven 
voorbeeld is dan plan A de winnaar, omdat dit plan meer stemmen heeft vergaard dan 
enig ander plan. Deze procedure is vergelijkbaar met parlementsverkiezingen in het 
Verenigd Koninkrijk, waar in ieder district één kandidaat wordt verkozen en de 
kandidaat met de meeste stemmen wint. 
 
Ten slotte kent de referendumverordening ook een bepaling die voorschrijft dat de 
gemeenteraad zo mogelijk in de eerste vergadering na het referendum over het 
betreffende onderwerp een besluit neemt. Hoe dat besluit eruit ziet, wordt niet nader 
voorgeschreven. Het is dus mogelijk om een besluit te handhaven, in te trekken, of te 
amenderen. Hiermee wijkt de referendumverordening van Duiven af van de Tijdelijke 
Referendumwet en sommige andere gemeentelijke verordeningen, waarin staat dat de 
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raad besluit tot ofwel intrekking ofwel vaststelling van het voorgenomen besluit. Het 
voordeel van dergelijke strakkere bepalingen is dat kiezers meer duidelijkheid wordt 
geboden over de mogelijke gevolgen van het referendum. In Duiven is het niet volledig 
duidelijk wat er zal of kan gebeuren naar aanleiding van de uitslag van een referendum. 
 
Het is van belang om te constateren dat de referendumverordening geen bepalingen 
kent die voorschrijven dat de raad de uitslag moet volgen. Dat zou ook in strijd zijn 
geweest met de wetgeving in Nederland. Raadsleden zijn te allen tijde vrij om zelf hun 
stemgedrag te bepalen en kunnen op generlei wijze gebonden worden aan derden; en 
ook niet aan de uitslag van een referendum. Dat wil overigens niet zeggen dat in de 
praktijk raadsleden of raadsfracties zich niet vooraf uitspreken over het zullen volgen 
van de uitslag. Het is niet ongebruikelijk dat bepaalde fracties voorafgaand aan een 
referendum aangeven ‘de uitslag te zullen volgen’. In de praktijk is de bindende kracht 
van referenda dus groter dan volgens de letter van de wet (zie hoofdstuk 2). 
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5. BESLUIT TOT HET HOUDEN VAN EEN REFERENDUM 

 
 
 
5.1 Inhoud van het besluit 

Het besluit van de gemeenteraad om een referendum te houden, dat werd genomen op 
11 februari 2008, sluit aan bij de referendumverordening, die de gemeenteraad deze 
mogelijkheid geeft. Er is hier sprake van een zogenaamd raadplegend referendum, 
aangezien het initiatief niet bij de bevolking lag maar bij de raad. Als datum stelde de 
raad, op voorstel van het college, 23 april 2008 vast. Zonder hoofdelijke stemming 
werd besloten overeenkomstig het collegevoorstel, met als kanttekening dat de fractie 
van Gemeente-Belangen niet akkoord was met de datum. 
 
De raad besloot aanvullend om bij het referendum ten aanzien van enkele onderwerpen 
af te wijken van de referendumverordening. Om te beginnen werd besloten dat de 
vraagstelling niet zou worden vermeld op de oproepingskaart, zoals voorgeschreven in 
de referendumverordening (artikel 9, lid 2). Uit de toelichting van het college blijkt dat 
er twee redenen waren, te weten de beperkte ruimte op de oproepingskaart en de 
termijnen die nodig zijn bij het vervaardigen van de stempas. De tijd tussen het 
moment dat de vraagstelling zou worden vastgesteld door de raad (17 maart 2008) en 
het moment dat het referendum zelf zou worden gehouden (23 april 2008) was te kort 
om de vraagstelling op de oproepkaarten te plaatsen. Deze zouden dan niet op tijd 
(gelet op de bepalingen uit de Kieswet) bij kiezers bezorgd kunnen worden. Voorts 
wees het college erop dat de vraagstelling zou worden vermeld in de referendumkrant. 
 
Ten aanzien van de uitslag van het referendum schrijft de referendumverordening voor 
dat deze alleen geldig is wanneer ten minste 30 procent van de kiesgerechtigden een 
stem uitbrengt. De raad besloot conform het collegevoorstel om deze bepaling niet van 
toepassing te laten zijn, maar de uitslag geldig te laten zijn ongeacht de hoogte van de 
opkomst. Het college verwees voor de motivering naar het rapport van P2Managers De 
keuze van Duiven. Daarin wordt uitgelegd dat dergelijke opkomstvereisten vooral 
bedoeld zijn om te voorkomen dat referenda worden gehouden die niet van groot 
maatschappelijk belang zijn, wat kan voorkomen bij raadgevende referenda die worden 
gehouden op initiatief van (een klein deel van) de bevolking. Onder verwijzing naar 
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onze adviezen naar aanleiding van het referendum in Leeuwarden, werd aanbevolen 
om bij dit raadplegende referendum zulke vereisten niet toe te passen. 
 
Een ander onderdeel van het raadsbesluit had betrekking op het gebruik van de 
zogenaamde stempas, die kiezers in staat stelt om te stemmen bij ieder willekeurig 
stembureau. Dat gaf kiezers meer flexibiliteit bij het uitbrengen van hun stem en stelde 
de gemeente in staat om zogenaamd mobiel stembureau in te richten nabij het station. 
Het uitbrengen van een stem wordt zo gefaciliteerd, wat opkomstbevorderend werkt. 
Bij de laatste verkiezingen van Gemeenteraad en Provinciale Staten was eveneens 
gebruikgemaakt van de stempas en de ervaringen waren positief. 
 
Ten slotte besloot de gemeenteraad op voorstel van het college tot het instellen van een 
referendumcommissie. Deze zou bestaan uit de heer dr. Martin Rosema, universitair 
docent politicologie aan de Universiteit Twente (voorzitter), en de heer Ton Kock, 
zelfstandig communicatieadviseur te Nieuw-Vennep (lid). In de toelichting van het 
college werd de achtergrond van beide geschetst en werd tevens aangegeven dat de 
heer P. J. Hoogstraten, coördinator van Cluster Burgerzaken, zou optreden als 
secretaris van de commissie. Hij zou overigens later worden vervangen door mevrouw 
M. K. Jansen (zie hoofdstuk 10). 
 
 
5.2 Evaluatie van het besluit 

Het besluit van de gemeenteraad om een referendum te houden over het project Vitaal 
Centrum Duiven was in overeenstemming met de gemeentelijke 
referendumverordening, die de raad deze mogelijkheid geeft. We kunnen vaststellen 
dat het referendumbesluit in dat opzicht in de referendumverordening een deugdelijke 
juridische basis heeft. De enige kanttekening die wel gemaakt kan worden, is dat het 
volgens de referendumverordening moet gaan om een besluit dan wel een 
voorgenomen besluit van de raad. In strikte zin was daarvan bij het referendum in 
Duiven geen sprake. Dat zou immers vereisen dat de gemeenteraad het voornemen zou 
formuleren om één van de alternatieve plannen aan te wijzen als verder uit te werken 
plan. Het was echter wel duidelijk dat de raad het voornemen had om over de 
alternatieven een beslissing te nemen en op basis daarvan zou men kunnen stellen dat 
het referendum wel past bij de geest van de referendumverordening. 
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De vastgestelde datum was vanuit juridische perspectief correct, in de zin dat deze 
paste binnen de termijn die de verordening voorschrijft. Of deze datum ook de meest 
geschikte was, is een andere vraag. Wat we hier kunnen vaststellen is dat de 
vastgestelde datum het onmogelijk maakte om de vraagstelling op te nemen op de 
stempassen, zoals voorgeschreven in de referendumverordening. Het negeren van dit 
voorschrift en de vraagstelling niet vermelden op de oproepkaart is een mogelijke 
oplossing voor dit probleem, maar men kan zich afvragen of het niet meer voor de hand 
had gelegen om het referendum op een latere datum te laten plaatsvinden. We komen 
op dat onderwerp terug in hoofdstuk 5, wanneer we de datum van het referendum in 
breder verband bespreken. 
 
De beslissing om de in de referendumverordening voorgeschreven opkomstdrempel 
van 30 procent niet te hanteren is gelet op de aard van dit referendum (het initiatief ligt 
bij de raad) verstandig geweest. De hierboven beschreven toelichting maakte al 
duidelijk dat het niet nodig was om waarborgen in te bouwen om te voorkomen dat een 
maatschappelijk minder relevant onderwerp wordt voorgelegd in een referendum. 
Bovendien zou het vreemd zijn wanneer de raad eerst de bevolking om advies vraagt 
en vervolgens diezelfde raad dat advies naast zich neerlegt als ongeldig.19 Ten slotte 
zou er met een ongeldige referendumuitslag het probleem ontstaan dat de gewenste 
basis voor een besluit over het uit te werken plan ontbreekt. Bij een correctief 
referendum doet dat probleem zich niet voor, omdat er reeds een besluit is genomen. 
Bij een niet-correctief referendum als dat in Duiven, echter, zou het uitblijven van een 
geldige uitslag wel problematisch geacht kunnen worden. Uiteraard kan een 
gemeenteraad een besluit nemen zonder advies van de bevolking bij een referendum, 
maar gelet op het proces dat in gang is gezet in Duiven zou dat bevreemding wekken. 
Concluderend kunnen we stellen dat de gemeenteraad er goed aan heeft gedaan om 
geen opkomstdrempel te hanteren bij dit referendum. 
 
Het in gebruik nemen van een stempas bij het referendum is op basis van de eerdere 
positieve ervaringen te rechtvaardigen. In de toelichting verwees het college weliswaar 
niet naar de mogelijke nadelen van het gebruik van de stempas (zoals het feit dat op de 
dag van stemming kiezers die hun stempas zijn kwijtgeraakt niet kunnen deelnemen 
aan de stemming, terwijl met de gebruikelijke oproepkaart dat probleem oplosbaar is), 
maar deze nadelen zijn niet van dien aard dat deze de gronden voor het besluit 
wegnemen. Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken dat men zich bewust was van 
dit nadeel, maar deze niet vond opwegen tegen het voordeel van de stempas. Kortom, 
het besluit om bij het referendum een stempas te gebruiken is goed te billijken. 
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6. DATUM VAN HET REFERENDUM 

 
 
 
6.1 Het vaststellen van de datum 

Wanneer duidelijk is geworden dat een referendum zal worden gehouden, dan dient 
vanzelfsprekend een datum te worden vastgesteld. Volgens de referendumverordening 
ligt deze bevoegdheid bij de gemeenteraad. De verordening schrijft verder voor dat het 
referendum niet later wordt gehouden dan vier maanden na de dag waarop de raad 
heeft besloten tot het houden van een referendum. In de praktijk wordt bij het bepalen 
van de datum als richtlijn gehanteerd dat het referendum zo spoedig mogelijk wordt 
gehouden, rekening houdend met de benodigde voorbereidingstijd. 
 
De raad nam het besluit tot het houden van een referendum over het project Vitaal 
Centrum Duiven op 11 februari 2008. Dat betekent dat het referendum vóór 11 juni 
2008 diende plaats te vinden. Op voorstel van wethouder Elfrink koos de raad voor 
woensdag 23 april 2008. Dat gaf de gemeente en andere betrokkenen tien weken de tijd 
voor alle voorbereidingen en campagne, wat voldoende werd geacht. De keuze voor 
een woensdag lag voor de hand, omdat in Nederland verkiezingen doorgaans ook op 
woensdag worden gehouden. Deze datum was in lijn met een advies van P2Managers 
in hun rapport over een mogelijk referendum, waarin 16 april en 23 april als mogelijke 
data werden aangedragen. 
 
Tijdens de besluitvorming over de datum van het referendum bleek een deel van de 
raad in Duiven van oordeel dat een periode van tien weken te krap zou zijn. Bovendien 
zou de inhoud van de plannen pas een aantal weken later bekend worden. Dit bezwaar 
werd met name ingebracht door de woordvoerder van de fractie van Gemeente-
Belangen, de heer Ter Brake. Zijn zorgen leken zich toe te spitsen op de voorbereiding 
door de gemeente, met name inzake de voorlichting, die dan tekort zou kunnen 
schieten. Het college gaf aan deze periode voldoende te achten en de meerderheid van 
de raad volgde het college in zijn oordeel. 
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6.2 Problemen van de vastgestelde datum 

In andere gemeenten staat in de referendumverordening soms niet alleen een 
maximumtermijn voor de datum, maar ook een minimumtermijn. In Leeuwarden 
bijvoorbeeld is voorgeschreven dat het referendum wordt gehouden ten minste twaalf 
weken nadat de raad de datum vaststelt. Deze periode heeft tot doel om te waarborgen 
dat de gemeente en belanghebbenden voldoende tijd hebben voor de organisatie en 
campagne. Vergeleken met deze norm was de voorbereidingsperiode in Duiven 
enigszins krap, maar week daar ook weer niet al te sterk vanaf.20 Als een vergelijking 
wordt gemaakt met de Tijdelijke Referendumwet, die van kracht was tussen 2001 en 
2005, dan valt de datum binnen de daar vastgestelde marges: tussen 50 dagen en vier 
maanden. 
 
Tijdens de uitvoering van het referendum op 23 april zijn er geen noemenswaardige 
problemen geweest, voor zover bekend bij de referendumcommissie, die aan een te 
korte voorbereidingstijd te wijten zouden zijn. De voorlichting had op een adequate 
wijze plaatsgevonden en de organisatie verliep naar behoren (zie hoofdstukken 8 en 9). 
Desalniettemin kan achteraf worden geconstateerd dat de voorbereidingstijd van tien 
weken om enkele andere redenen wel krap is gebleken. Daarbij moet ook worden 
bedacht dat de inhoud van de plannen die in het referendum werden voorgelegd pas 
later bekend zou worden, namelijk op 17 maart 2008. Dat was slechts vijf weken voor 
het referendum. Deze termijn is zelfs korter dan de minimumtermijn in de Tijdelijke 
Referendumwet. 
 
Een eerste onderwerp dat verband houdt met de voorbereidingstijd, is de afstemming 
tussen het voorlichtingsmateriaal en de referendumvraag. Op het moment dat 
voorlichtingsmateriaal vervaardigd moest worden, had de raad nog niet vastgesteld hoe 
de vraagstelling precies zou luiden. Hierdoor ontstond het risico dat de voorlichting 
niet optimaal zou aansluiten bij de vraagstelling waartoe de raad zou besluiten. 
Materiaal waarin impliciet werd uitgegaan van een bepaalde vraagstelling waren al 
naar de drukker, toen de raad daar nog een besluit over moest nemen. Er was namelijk 
voorlichtingsmateriaal vervaardigd waarin de tekst “Welk plan krijgt uw stem?” 
centraal stond. De referendumcommissie zag zich hiermee ook geconfronteerd bij het 
advies over de vraagstelling. Omdat het communiceren van de vraagstelling naar de 
bevolking cruciaal is in de referendumvoorlichting, is dit niet de ideale volgorde. Bij 
voorkeur is de vraagstelling bekend en wordt de voorlichting daarop afgestemd. Dat 
vroeg om een ruimere periode dan de beschikbare tien weken. Hieraan gerelateerd is 
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het afdrukken van de vraagstelling op de oproepkaart of stempas, wat gelet op de 
tijspanne evenmin mogelijk bleek (zie hoofdstuk 5). 
 
Een tweede relevant onderwerp is eventuele subsidieverlening aan belanghebbenden. 
Toen de Tweede Kamer indertijd besloot tot het houden van een referendum over de 
Europese Grondwet, werd subsidie beschikbaar gesteld aan derden voor campagne en 
voorlichting. Gemeenten verstrekken soms ook subsidie om debat en voorlichting over 
een referendumonderwerp te stimuleren en faciliteren. Uiteindelijk komt dat een 
gefundeerde oordeelsvorming door kiezers ten goede, wat voor het welslagen van een 
referendum van belang is. Een ander motief voor subsidieverlening is dat gemeenten 
middelen beschikbaar hebben om hun standpunten over het voetlicht te brengen, terwijl 
andere belanghebbenden die middelen soms niet hebben. Een evenwichtige campagne 
wordt dan bevorderd door aan tegenstanders van de gemeente financiële middelen 
beschikbaar te stellen. De referendumverordening in Duiven schept de mogelijkheid tot 
verlening van dergelijke subsidie. Het geeft deze bevoegdheid aan het college. 
 
Aangezien het referendum in Duiven een keuze uit drie alternatieve plannen behelsde 
en de gemeente niet een eigen voorkeur propageerde, bestond er in Duiven minder 
reden dan elders om tot subsidieverlening over te gaan. Desalniettemin hadden ook hier 
het college of de raad kunnen oordelen dat voorlichtingsactiviteiten van derden dienden 
te worden gestimuleerd door subsidieverstrekking. De korte termijn tussen het besluit 
tot het houden van het referendum en de datum van het referendum zelf maakten dat in 
de praktijk echter lastig. Vanuit dit perspectief bezien was de termijn van tien weken – 
of slechts vijf weken, als men de bekendmaking van de plannen als uitgangspunt neemt 
– te kort om een procedure op te starten, organisaties de mogelijkheid te geven 
aanvragen te ontwikkelen, en subsidie te verstrekken op een dusdanig tijdstip dat er 
nog voldoende tijd over bleef om geplande activiteiten ook uit te voeren. 
 
Het laatste onderwerp in deze context betreft de rol van maatschappelijke organisaties 
en georganiseerde burgers tijdens de campagneperiode. Ook zonder subsidie is een 
periode van vijf tot tien weken kort om op basis van burgerinitiatieven of door 
organisaties activiteiten of campagnes op te zetten en uit te voeren. Dit komt ook tot 
uitdrukking in de actoren die in de mediaberichtgeving het sterkst aanwezig zijn 
geweest. Dat waren namelijk partijen die ook in de eerdere fase van het ontwikkelen 
van de plannen betrokken waren, zoals ondernemers en culturele instellingen. Burgers 
die zich naar aanleiding van de presentatie van de plannen organiseren om campagne te 
voeren, zijn nauwelijks zichtbaar geweest. Evenmin is er nadrukkelijk campagne 
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gevoerd door maatschappelijke organisaties. De korte tijd tussen de datum van het 
referendum en zowel het besluit tot het houden van het referendum als het 
bekendmaken van de plannen, kan hier debet aan zijn geweest.  
 
In hoeverre dit direct te wijten is aan de korte periode tussen het referendumbesluit en 
het houden van het referendum, is niet met zekerheid vast te stellen. Maar wat wel kan 
worden geconcludeerd is dat met een dergelijk korte voorbereidingstijd dergelijke 
initiatieven niet worden gefaciliteerd. Bovendien was ten tijde van het besluit tot het 
houden van een referendum de inhoud van de plannen die zouden worden voorgelegd 
nog niet bekend, wat de beschikbare periode in de praktijk reduceerde tot vijf weken. 
Men zou daar tegenin kunnen brengen dat al langer tevoren bekend was dat er over dit 
onderwerp een referendum gehouden zou worden. Echter, op dat moment was de 
inhoud van de plannen nog niet bekend en dat is wel nodig om reacties los te maken en 
acties van de grond te krijgen. 
 
Het uitblijven van dergelijke activiteiten is een gemis in de campagne. Daarin gaat het 
immers niet uitsluitend over het informeren van burgers over de inhoud van de 
voorliggende plannen. Minstens zo belangrijk is dat burgers in staat worden gesteld om 
een gefundeerd oordeel te vormen over de voor- en nadelen van de alternatieven. 
Publiek debat is hiervoor nodig. Dat is bij uitstek iets waar maatschappelijke 
organisaties een bijdrage aan kunnen leveren. De neutraliteit waartoe de gemeente 
zichzelf geroepen voelde is immers niet de beste basis voor het ontstaan van debat. Het 
feit dat de raad zich had voorgenomen zich niet te mengen in het inhoudelijk debat 
over de alternatieve plannen, en de politieke partijen min of meer hadden afgesproken 
zich op de vlakte te houden wat betreft hun voorkeur voor een bepaald plan, maken het 
gemis van activiteiten van derden nog sterker voelbaar. Bezien vanuit het idee dat 
deliberatie een essentieel onderdeel is van een kwalitatief hoogwaardige democratie 
valt dat te betreuren. 
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7. VRAAGSTELLING EN STEMPROCEDURE 

 
 
 
7.1 Het vaststellen van de vraagstelling 

Indien een referendum wordt gehouden, dienen behalve de datum ook de vraagstelling 
en stemprocedure te worden vastgesteld. De referendumverordening van Duiven 
schrijft voor dat de gemeenteraad de vraagstelling en de antwoordcategorieën vaststelt, 
daarin eventueel geadviseerd door een referendumcommissie. Toen de raad de 
vraagstelling besprak in zijn vergadering van 11 februari 2008, bleek dat er 
verschillende opvattingen heersten ten aanzien van de vraagstelling. Er bestond wel 
overeenstemming dat gekozen zou worden voor een ‘enkelvoudige eenduidige 
vraagstelling’ en dus niet voor een referendum met meerdere vragen, waar andere 
gemeenten toe hadden besloten, dan wel het aanbrengen van een rangorde van alle 
plannen. Die laatste mogelijkheid werd ontraden in het rapport van P2Managers De 
Keuze van Duiven, waarin ook op de vraagstelling en stemprocedure werd ingegaan. 
Maar hoe de vraagstelling er dan wel precies moest uitzien, daarover werd in het debat 
geen overeenstemming bereikt. 
 
De discussie in de raad spitste zich toe op de vraag of kiezers de mogelijkheid moest 
worden geboden om kenbaar te maken dat ze geen van de voorliggende plannen 
steunden, dan wel moesten kunnen aangeven dat ze de huidige situatie wilden 
behouden. Hierbij kwam ook de vraag aan de orde hoe blanco stemmen zouden moeten 
worden geïnterpreteerd bij het vaststellen van de uitslag, alsmede welke consequenties 
daaraan verbonden zouden moeten worden. De coalitiepartijen wilden volstaan met de 
vier alternatieve plannen als antwoordcategorieën, terwijl diverse oppositiepartijen een 
extra antwoordcategorie wilden. De heer Nijland (VVD) bereidde een amendement 
voor dat voorzag in het opnemen van een vijfde antwoordmogelijkheid, namelijk 
behoud van de bestaande situatie. Deze werd echter niet in stemming gebracht. De raad 
besloot uiteindelijk dat de referendumcommissie gevraagd zou worden om over de 
vraagstelling te adviseren, met inbegrip van bovengenoemde aspecten. 
 
De referendumcommissie bracht op 29 februari 2008 advies uit aan de raad over de 
vraagstelling en de antwoordcategorieën (zie bijlage B). Naar aanleiding van de 
behandeling ervan in de vergadering van de raadscommissie Grondgebied d.d. 2 maart 
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2008, gaf de referendumcommissie op 7 maart 2008 schriftelijk een nadere toelichting 
op het advies (zie bijlage B). Een belangrijke overweging bij het advies was het feit dat 
in principe meer dan twee plannen zouden worden voorgelegd (het uitgangspunt was 
vier plannen, maar uitsluitend indien deze alle aan vooraf gestelde voorwaarden zouden 
blijken te voldoen). Dit brengt het probleem met zich mee dat mogelijk geen van de 
plannen een meerderheid van de stemmen zou krijgen, wat volgens de 
referendumverordening de basis is voor het vaststellen van de uitslag. Een ander 
probleem dat zich kan voordoen bij een keuze uit meerdere plannen, is dat het plan dat 
de meeste stemmen krijgt eigenlijk op minder steun kan rekenen dan één van de andere 
plannen. Met name wanneer twee plannen relatief sterk op elkaar lijken, kan het 
gebeuren dat een meerderheid van de bevolking een voorkeur heeft voor die twee 
plannen; maar omdat de stemmen zich dan tussen die plannen verdelen, kan een plan 
dat feitelijk minder geliefd is toch de meeste stemmen krijgen. In het advies over de 
vraagstelling heeft de referendumcommissie gekozen voor een vraagstelling en 
stemprocedure die aan die problemen in belangrijke mate tegemoet komt. 
 
Het advies van de referendumcommissie luidde om kiezers te laten stemmen over de 
alternatieve plannen, waarbij op meer dan één plan gestemd mocht worden. Deze 
stemprocedure wordt in het Engels approval voting genoemd (een algemeen aanvaarde 
Nederlandse term voor deze stemprocedure bestaat niet, maar men zou deze kunnen 
aanduiden met de term ‘meervoudige stem’). Dit leidde tot het voorstel om de 
volgende vraagstelling te hanteren: “Welk plan krijgt, of welke plannen krijgen, uw 
stem? U mag stemmen op zoveel plannen als u wilt. Maak uw voorkeur kenbaar door 
één of meer witte stipjes rood te kleuren”. Daaronder zouden dan de vier plannen 
worden opgesomd. Dat waren ook de enige antwoordalternatieven (zie bijlage B). 
 
Deze vraagstelling voorzag niet in de mogelijkheid om een voorkeur uit te spreken 
voor behoud van de bestaande situatie. Naar het oordeel van de referendumcommissie 
was de vraag die op dit moment in het besluitvormingstraject aan de orde was welk 
plan de voorkeur genoot, en niet of er een plan ontwikkeld moest worden dan wel of 
het plan van voorkeur gerealiseerd moest worden. Burgers zou met zo’n extra 
antwoordcategorie een misleidend beeld worden gegeven van het politieke besluit dat 
aan de orde is. Bovendien zou het toevoegen van extra antwoordcategorieën de facto 
betekenen dat er verschillende referendumvragen tegelijk worden voorgelegd. Een 
belangrijke les uit eerdere referenda is dat dit moet worden gemeden.21 
 
Bij de voorgestelde vraagstelling wordt de uitslag vastgesteld door voor elk plan te 
bepalen hoeveel kiezers op dat plan hebben gestemd. Het plan met de meeste stemmen 
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is de winnaar van het referendum (zie figuur 7.1 voor een rekenvoorbeeld). De 
referendumuitslag kan dan worden gezien als een advies van de bevolking aan de raad 
om dat plan te laten uitwerken. 
 
 
kiezer 1  kiezer 2  kiezer 3  kiezer 4  kiezer 5 
         
[  ] Plan A  [  ] Plan A  [X] Plan A  [  ] Plan A  [  ] Plan A 
         
[  ] Plan B  [X] Plan B  [X] Plan B  [X] Plan B  [X] Plan B 
         
[X] Plan C  [  ] Plan C  [  ] Plan C  [  ] Plan C  [X] Plan C 
         
         

Uitslag 
 

totaal aantal stembiljetten: 5 
 
   in aantallen  in percentages22 

Plan A:   1 stem   20% 
Plan B:   4 stemmen  80% 
Plan C:   2 stemmen  40% 

 
Plan B heeft de meeste stemmen en is winnaar van het referendum. 

 
Figuur 7.1.  Voorbeeld van het bepalen van de uitslag bij approval voting 
 
 
De gemeenteraad besprak de vraagstelling in de commissie Grondgebied op 3 maart 
2008 en in de plenaire raadsvergadering op 17 maart 2008. Tijdens de 
commissievergadering bleek dat de fracties van PvdA, Gemeente-Belangen en VVD 
bij het referendum ook de keuze voor behoud van de bestaande situatie dan wel een 
stem tegen alle vier plannen mogelijk wilden maken. Tijdens de raadsvergadering 
sprak ook Lijst Groessen zich hiervoor uit. Desalniettemin bleek er een meerderheid 
voor de voorgestelde vraagstelling, aangezien de fracties van CDA, GroenLinks en 
LPF deze steunden. Ook het college sprak zijn steun hiervoor uit. De raad stelde dan 
ook op 17 maart 2008 de vraagstelling vast conform het advies van de 
referendumcommissie. Omdat tevens werd besloten dat één van de vier plannen niet 
voldeed aan de voorwaarden, leidde dit tot een stembiljet waarin drie alternatieve 
plannen werden voorgelegd en waarbij kiezers op meer dan één plan mochten stemmen 
(zie figuur 7.2). 
 



 33 

STEMBILJET 
voor het referendum in de gemeente Duiven over het Vitaal Centrum Duiven op woensdag 
23 april 2008 

model J20 

 
 
U stemt op een plan door het stemvak vóór dat plan rood te maken. 

U mag stemmen op zoveel plannen als u wilt. 
 
 

Welk plan krijgt, of welke plannen krijgen, uw stem? 
 
 

 
   ◘  Plan A: De Tuinen van Duiven 

  
 

 
   ◘  Plan B: Een uitnodigend dorpshart 

  
 

 
   ◘  Plan C: Groen Hart Duiven 

 
Het stembiljet dient zo dicht te worden gevouwen, dat uw keuze niet zichtbaar is. 

 
 
 
Figuur 7.2  Het stembiljet van het referendum in Duiven 
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7.2 Evaluatie van de vraagstelling 

Deze soort vraagstelling en stemprocedure was in Nederland niet eerder gebruikt bij 
een referendum. Approval voting was wel toegepast bij een referendum in de 
Amerikaanse staat Oregon, maar andere voorbeelden zijn ook bij de grondlegger van 
deze stemprocedure, hoogleraar Steven Brams van New York University, niet 
bekend.23 Wel is deze procedure veelvuldig gehanteerd voor verkiezingen van 
functionarissen van verschillende beroepsorganisaties als ook voor de verkiezing van 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat de ervaring bij referenda beperkt is 
valt te begrijpen wanneer men bedenkt dat bij referenda de keuze doorgaans slechts 
twee alternatieven betreft: vóór dan wel tegen een bepaald besluit. De laatste jaren zijn 
er echter ook andere voorbeelden van referenda waarbij de gemeente haar bevolking 
meerdere alternatieven voorlegt. Een voorbeeld is de volksraadpleging in Arnhem, 
waar de bevolking zich mocht uitspreken over drie plannen voor de herinrichting van 
het havengebied. Voor toekomstige referenda met zulke keuzes is de stemming in 
Duiven een belangrijke testcase. 
 
Over de methode van approval voting is door de raad weinig discussie gevoerd, noch 
in de commissievergadering noch in de plenaire raadsvergadering. Dat zou verbazing 
kunnen wekken, aangezien er nog geen ervaring met deze stemprocedure was 
opgedaan in Nederland. Politici tonen in zulke situaties soms enig conservatisme of 
koudwatervrees. Maar het is wel begrijpelijk, gelet op het feit dat er voor zowel college 
als raadsfracties een ander aspect van de vraagstelling van groter politiek belang was: 
of er naast de alternatieve plannen meer keuzemogelijkheden werden voorgelegd aan 
de kiezers, waardoor deze zich ook tegen alle plannen konden uitspreken. Dat het 
college het advies van de commissie omarmde is vanuit politiek oogpunt goed te 
begrijpen, want het advies voorzag immers in geen andere antwoordmogelijkheden dan 
de vier plannen; en dat was precies wat het college wenste. Om dezelfde reden is de 
kritische houding van een aantal oppositiepartijen begrijpelijk. We kunnen ons echter 
niet aan de indruk onttrekken dat het vooral politieke motieven waren die hier het 
oordeel over de vraagstelling hebben bepaald, en in mindere mate de zorg voor een 
kwalitatief goede vraagstelling gelet op de aard van het referendum en het realiseren 
van een goed interpreteerbare uitslag. 
 
Het belangrijkste nadeel van discussie over de vraagstelling, is dat deze zou kunnen 
leiden tot een situatie waarin de legitimiteit van het betreffende referendum in twijfel 
wordt getrokken. Precies dat risico was in Leeuwarden de reden dat de plaatselijke 
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referendumcommissie de raad adviseerde de voorgestelde vraagstelling vast te stellen 
zonder inhoudelijke discussie in de raad. De raad van Leeuwarden volgde dat advies 
vanuit de redenering dat wanneer de raad een commissie met deskundigen vraagt 
advies uit te brengen, de raad zeer terughoudend moet zijn om vervolgens van dat 
advies af te wijken. Achteraf werd echter betreurd dat geen enkele inhoudelijke 
discussie over de vraagstelling had plaatsgevonden. In Duiven heeft naar ons oordeel 
de inhoudelijke discussie over de vraagstelling niet geleid tot het in twijfel trekken van 
het referendum als zodanig. Dat is te danken aan de constructieve opstelling van de 
oppositiepartijen ten aanzien van het referendum, ook nadat de vraagstelling was 
vastgesteld. 
 
Bij een nieuw soort vraagstelling en stemprocedure is het van extra belang om na te 
gaan of deze in de praktijk heeft gewerkt zoals vooraf werd verondersteld. De eerste 
vraag is of de procedure begrijpelijk was voor kiezers, of juist tot problemen heeft 
geleid. Contact na afloop van het referendum met de coördinator van Cluster 
Burgerzaken, die vanuit het ambtelijke apparaat met de organisatie van het referendum 
was belast, maakte duidelijk dat – voor zover dat viel waar te nemen in de stembureaus 
door de aanwezige stembureauleden – de vraagstelling voldoende helder bleek en er 
zich ten aanzien van de vraagstelling geen noemenswaardige problemen hadden 
voorgedaan. Evenmin zijn langs andere wegen ons problemen inzake de gehanteerde 
vraagstelling bekend geworden. Dat leidt tot de conclusie dat approval voting 
succesvol is toegepast bij het referendum in Duiven. 
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8. ORGANISATIE VAN HET REFERENDUM 

 
 
 
8.1 Inleiding 

De gemeente heeft bij een referendum twee kerntaken: zorg dragen voor een goede 
organisatie van het referendum en burgers adequaat informeren over het aanstaande 
referendum. De organisatie behelst onder meer het verspreiden van oproepkaarten, 
inrichten en bemensen van stembureaus, en vaststellen van de uitslag. Bij het 
informeren gaat het om het feit dat er een referendum is, wanneer het wordt gehouden, 
en waar het over gaat. Daarnaast dient de bevolking ingelicht te worden over de 
vraagstelling die gehanteerd wordt, de wijze waarop de uitslag wordt vastgesteld, en de 
gevolgen van de uitslag. In dit hoofdstuk en het volgende beoordelen we de wijze 
waarop deze taken zijn vervuld. 
 
De organisatie en communicatie bij een referendum brengen vaak een lastige dubbelrol 
voor gemeenten met zich mee. Dat komt doordat referenda meestal gaan over besluiten 
waarbij de gemeente een inhoudelijk standpunt heeft en dus in zekere zin de uitslag 
wenst te beïnvloeden. Dat is met name van toepassing wanneer het een correctief 
referendum betreft, waarbij het gaat om een besluit dat reeds is genomen door (het 
college en) de gemeenteraad. Dan is de gemeente enerzijds verantwoordelijk voor een 
zorgvuldige procedure en is haar rol neutraal; anderzijds heeft de gemeente een 
inhoudelijk standpunt en is zij dus partijdig. Deze dubbelrol vereist dat bij de 
organisatie een strikte scheiding wordt aangebracht in de verantwoordelijkheden van 
betrokken bestuurders en ambtenaren. 
 
Bij het referendum in Duiven deed dit probleem zich niet voor, omdat het een niet-
correctief referendum betrof. Het onderwerp was een keuze uit drie alternatieven en de 
gemeente had ten aanzien van deze alternatieven geen standpunt ingenomen. Hierdoor 
was de communicatie van een andere aard dan bij de meeste referenda, waar de 
gemeente burgers ook informeert over de motieven voor het genomen besluit. Dit heeft 
consequenties voor de wijze waarop de taken kunnen worden verdeeld in de politieke 
en ambtelijke organisatie. 
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8.2 Politieke en ambtelijke organisatie 

De referendumverordening schrijft voor dat het college is belast met de uitvoering van 
een besluit tot het houden van een referendum.24 Het college hanteerde een specifieke 
taakverdeling ten aanzien van het referendum en het project Vitaal Centrum Duiven. 
Twee wethouders waren belast met de organisatie en communicatie bij het referendum, 
waarbij één verantwoordelijk was voor het referendum als zodanig en de ander voor de 
voorlichting over de inhoud van het project. 
 
Wethouder Nico Verlaan (CDA) was verantwoordelijkheid voor het project Vitaal 
Centrum Duiven, dat onderdeel uitmaakte van zijn portefeuille (o.a. ruimtelijke 
ordening). Hij was vanuit die rol belast met de voorlichting over de inhoud van het 
project. Overigens waren ook andere wethouders op basis van de inhoud van hun 
portefeuille bij het project betrokken, evenals burgemeester Zomerdijk. Naar buiten toe 
was Verlaan als primair verantwoordelijke echter het politieke boegbeeld van het 
project. Wethouder Bas Elfrink (GroenLinks) was verantwoordelijk voor de organisatie 
en communicatie inzake het referendum over het project Vitaal Centrum Duiven. Het 
gaat hierbij zowel om de organisatie op de dag van de stemming, als voorlichting over 
zaken als datum en vraagstelling.25 
 
Ten behoeve van het referendum was een werkgroep ingesteld waarin naast wethouder 
Elfrink ook projectleider Haiko ter Heide zitting had, alsmede een medewerker van het 
projectsecretariaat (mevrouw Haak), twee communicatieadviseurs vanuit het project 
(de heer Kolster en mevrouw Berendsen) en de coördinator van Cluster Burgerzaken 
(de heer Hoogstraten). De laatste was belast met de feitelijke organisatie van de 
stemming vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente, net als bij reguliere 
verkiezingen. Deze werkgroep droeg zorg voor zowel de organisatie als de 
communicatie. Met name bij de voorlichting was er een rol weggelegd voor de 
medewerkers die vanuit het project in de werkgroep zitting hadden genomen. 
 
De taakverdeling die gehanteerd werd door wethouders Elfrink en Verlaan was 
mogelijk, omdat het college ten aanzien van de alternatieve plannen geen voorkeur had 
bepaald. Dat stelde projectwethouder Verlaan in staat vanuit een neutrale positie over 
de inhoud van de plannen te communiceren, zodat wethouder Elfrink de inhoudelijk 
voorlichting over de plannen niet op zich hoefde te nemen. Gelet op de 
verantwoordelijkheid van Verlaan voor het project Vitaal Centrum Duiven lag het in de 
rede dat hij zich zou bezighouden met de inhoudelijke voorlichting over het project, 
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inclusief de inhoud van de plannen. Daarnaast was het goed om een andere wethouder 
dan te belasten met de feitelijke organisatie en voorlichting inzake het referendum. Dat 
paste bovendien bij de portefeuille van wethouder Elfrink (o.a. communicatie en 
interactieve beleidsvorming). Naar buiten toe is dat steeds helder gecommuniceerd. 
Ten aanzien van dit onderwerp kan derhalve geconcludeerd worden dat het college een 
adequate taakverdeling heeft gehanteerd, waarbij verantwoordelijkheden op een 
geschikte manier zijn gescheiden. 
 
De werkgroep heeft naar behoren gefunctioneerd en door diverse betrokkenen is met 
name de coördinator van Cluster Burgerzaken geregeld geprezen voor zijn 
deskundigheid en ervaring ten aanzien van het organiseren van verkiezingen, waardoor 
ook de organisatie van het referendum goed verliep. 
 
 
8.3 Organisatie op de dag van stemming: stembureaus en stemcomputers 

Op de dag van stemming moesten vanzelfsprekend stembureaus worden ingericht en 
bemenst. Dit gebeurde door afdeling Burgerzaken, die daarvoor ook verantwoordelijk 
is bij reguliere verkiezingen. De feitelijke organisatie van een referendum wijkt daar 
niet sterk van af. Het belangrijkste verschil is de aard van de vraag bij de stemming, 
waarover kiezers vragen zouden kunnen stellen aan de leden van het stembureau. Hier 
is bij de instructie van stembureauleden aandacht aan besteed, zoals ook geadviseerd 
door de referendumcommissie (zie bijlage D). 
 
Bij het referendum werd gebruikgemaakt van een stempas, wat betekent dat bij elk 
stembureau gestemd kon worden. Het achterliggende idee is dat dit het uitbrengen van 
een stem gemakkelijker maakt en de opkomst aldus wordt bevorderd. Een nadeel is dat 
het niet mogelijk is om bij verlies van de stempas op de dag van de stemming zelf een 
nieuwe stempas uit te reiken, omdat op het stembureau niet vastgesteld kan worden of 
de stempas al is gebruikt bij een ander stembureau. 
 
Kiezers konden hun stem uitbrengen bij één van de twaalf stembureaus, die open waren 
van 7.30 uur tot 21.00 uur. Eén van de stembureaus was een zogenaamd mobiel 
stembureau in de vorm van een speciale bus. Deze was tijdens de ochtend- en 
avondspits (7-9 uur; 16-19 uur) gepositioneerd bij het station en in de tussenliggende 
uren op een vijftal andere locaties in de gemeente.26 De locaties waren bekendgemaakt 
via gemeentepagina’s in huis-aan-huisblad Duivenpost, op gemeentelijke websites en 
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via posters. Dit stembureau is door 210 kiezers gebruikt (3,5 procent van alle 
kiezers).27 De referendumcommissie heeft voorafgaand aan het referendum negatief 
geadviseerd over het laten rondrijden van het mobiele stembureau door de gemeente, 
met name vanwege logistieke redenen (zie bijlage D). Dit advies is niet opgevolgd. Er 
zijn de commissie echter geen problemen bekend bij de inzet van het mobiele 
stembureau op de dag van de stemming.  
 
Ten aanzien van de organisatie van het referendum zijn door ons als 
referendumcommissie geen grote problemen geconstateerd. De organisatie is in het 
algemeen goed verlopen. De ervaring met reguliere verkiezingen vormde een goede 
basis voor de organisatie van het referendum. 
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9. VOORLICHTING EN CAMPAGNE 

 
 
 
9.1 Voorlichting door de gemeente 

Om de bevolking te informeren over het aanstaande referendum en de inhoud van de 
verschillende plannen heeft de gemeente verschillende middelen ingezet. Deze hadden 
tot doel om een hoge opkomst te realiseren en de bevolking een basis te verschaffen 
om een goede afweging te kunnen maken, zo valt te lezen in het communicatieplan 
voor de referendumcampagne. 
 
In het communicatieplan was aanvankelijk geen concrete doelstelling opgenomen ten 
aanzien van de opkomst, maar op advies van de referendumcommissie is dat aangepast 
en werd een opkomst van 30 procent als doelstelling opgenomen. Deze doelstelling 
bestond al wel impliciet. Uit gesprekken met betrokkenen in politieke en ambtelijke 
kringen werd duidelijk dat men een opkomst van 30 procent als een psychologische 
drempel zag. Deze doelstelling, die gelijk is aan de buiten werking gestelde drempel 
voor de geldigheid van het referendum, werd ervaren als ambitieus maar realistisch. 
Wanneer de opkomst hierboven zou liggen, zou van een succesvol referendum 
gesproken kunnen worden. 
 
Ten aanzien van de gefundeerde oordeelsvorming door kiezers is het moeilijker om 
concrete doelstellingen te formuleren. In het communicatieplan waren deze ook niet 
opgenomen. Waar het feitelijk op neerkomt, is dat burgers op de hoogte zijn van 
argumenten voor en tegen verschillende plannen, waarin tot uitdrukking komt welke 
waarden met de plannen worden gediend en welke waarden juist niet. Zowel door 
P2Managers als door de referendumcommissie is benadrukt dat de gemeente er ook 
voor moet zorgen dat burgers op de hoogte zijn van de consequenties van de 
alternatieve plannen. In het communicatieplan blijkt dit belang wel geconstateerd te 
zijn, maar hoe dat zou worden uitgewerkt werd niet helder gemaakt. 
 
De voorlichting werd opgesplitst in twee delen: reguliere communicatie bestaande uit 
de inzet van de bekende communicatiemiddelen (website, gemeentepagina’s, digitale 
nieuwsbrief en persberichten) en een intensievere referendumcampagne direct 
voorafgaand aan het referendum (circa zes weken). Uit het communicatieplan blijkt 
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verder dat de gemeente drie doelgroepen heeft onderscheiden, te weten de 
kiesgerechtigde inwoners van Duiven, maatschappelijke organisaties en media. Bij alle 
drie groepen lag de nadruk op het verschaffen van informatie, wat gebeurde door hen 
direct te benaderen. Maatschappelijke organisaties konden desgewenst voor activiteiten 
gebruikmaken van faciliteiten van de gemeente. 
 
Voorafgaand aan het referendum heeft de referendumcommissie eenmaal advies 
uitgebracht over de gemeentelijke voorlichting in reactie op het communicatieplan (zie 
bijlage C). De commissie constateerde dat de doelstellingen aanvankelijk niet concreet 
waren gemaakt. Verder werd onder meer aanbevolen om plannen digitaal aansprekend 
te presenteren, en het communicatieplan nader uit te werken in een tijdschema. Deze 
aanbevelingen zijn door de gemeente opgevolgd, wat tot uitdrukking komt in de 
herziene versie die de wethouder namens het college aan de raad heeft gestuurd. 
 
In het kader van de voorlichting is een breed scala aan middelen ingezet. Deze 
bestonden onder meer uit: 
- huis-aan-huis verspreide referendumkrant 
- gemeentepagina’s in huis-aan-huis krant 
- digitale nieuwsbrief 
- website met presentaties van de bureaus 
- eigen korte films over de plannen 
- presentatiedagen in gemeentehuis 
- inloopdagen in informatiecentrum 

- brief aan jongeren 
- slotsymposium 
- jongerendebat 
- centrumwandelingen 
- posters 
- flyers 
- verkiezingsborden 

 
Burgers zijn op verschillende manieren schriftelijk benaderd over het aanstaande 
referendum. In de huis-aan-huis verspreide referendumkrant, die acht pagina’s full-
colour op A3-formaat besloeg, werden de drie alternatieve plannen gepresenteerd. 
Voor elk plan was anderhalve pagina ingeruimd en de plannen werden op vergelijkbare 
wijzen toegelicht, zowel visueel als in tekst. Aanvullend werd in de referendumkrant 
ingegaan op wat een stedenbouwkundig plan behelst, hoe de vraagstelling luidt, en een 
aantal praktische zaken rondom het stemmen. Deze krant vormt de kern van de directe 
informatieverschaffing aan burgers. Daarnaast is kort voor het referendum huis-aan-
huis een poster verspreid, waarop de drie plannen stonden weergegeven, de 
vraagstelling werd gepresenteerd, en werd aangegeven welke voorkeuren de 
deelnemers aan de klankbordgroep hadden (ondernemersvereniging, cultureel-
maatschappelijke instellingen, en bewonersplatform). Verder is nog een brief 
verstuurd, waarin wethouders Verlaan en Elfrink burgers oproepen hun stem te laten 
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horen, en kregen ‘nieuwe kiezers’ (personen die voor het eerst mochten stemmen) een 
brief van burgemeester Zomerdijk. 
 
Burgers konden zichzelf ook informeren door persoonlijk naar het gemeentehuis of 
informatiecentrum te komen, of via internet. Van de inloopdagen in het gemeentehuis, 
waar de verschillende plannen werden gepresenteerd en maquettes stonden opgesteld, 
is naar schatting van de gemeente door 40 tot 50 personen per dag gebruikgemaakt, wat 
leidde tot 1200 tot 1500 bezoekers in de periode tussen 11 maart en 23 april 2008.28 De 
opening op drie zaterdagen in april, inclusief een debat op 12 april 2008 onder de naam 
‘debat van het dorp’, trok circa 750 bezoekers. Ook de website, films op YouTube en 
de Hyves pagina werden geregeld bezocht. De website trok 6.500 bezoekers en de 
filmpjes op YouTube werden 600 keer bekeken. De Hyves pagina leverde ongeveer 
100 leden op. Kortom, ook via het digitale kanaal was er sprake van voorlichting 
waarvan door de bevolking in aanzienlijke mate gebruik is gemaakt. 
 
In de voorlichting gaat het erom burgers te informeren over het feit dat er een 
referendum wordt gehouden, wanneer het plaatsvindt, en waar het over gaat. Deze 
aspecten zijn in de verschillende vormen van communicatie helder naar voren gebracht. 
Zowel de datum (23 april 2008) als het onderwerp (Vitaal Centrum Duiven) werden 
steeds prominent gepresenteerd. Tevens is goed duidelijk gemaakt dat er een keuze 
mogelijk was uit drie alternatieve plannen. Deze zijn consequent aangeduid met een 
letter en de bijbehorende naam, en doorgaans in combinatie met een plaatje waarop de 
aard van de nieuwe bebouwing in het centrum zichtbaar was gemaakt. Vanzelfsprekend 
verschilde de mate van detail waarin de plannen in de verschillende communicatie-
uitingen werden toegelicht; in de referendumkrant konden de plannen bijvoorbeeld 
meer gedetailleerd worden toegelicht dan op de posters. 
 
Bij een referendum is cruciaal dat kiezers worden geïnformeerd over de vraagstelling 
en stemprocedure. Bij eerdere referenda in andere gemeenten bleek vaak dat kiezers in 
het stemlokaal verrast werden door de formulering van de referendumvraag, of deze als 
onduidelijk hadden ervaren. Dat komt vaak doordat de naamgeving van het formele 
besluit op het stembiljet afwijkt van de wijze waarop in het algemeen over het 
onderwerp wordt gesproken, dan wel doordat de kern van de politieke discussie een 
andere is dan het besluit waarover het referendum wordt gehouden. In Duiven deden 
deze beide mogelijke problemen zich niet voor.29 De keuze tussen drie plannen was als 
soort vraag niet ingewikkeld en in dat opzicht lagen problemen ten aanzien van de 
vraagstelling niet voor de hand. Bovendien is in de meeste communicatie 
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gebruikgemaakt van een logo met de vraag “Welk plan krijgt uw stem?”. In combinatie 
met het expliciet vermelden van de vraagstelling in de huis-aan-huis verspreide 
referendumkrant en poster, kan worden geconcludeerd dat ook de vraagstelling op een 
adequate wijze is gecommuniceerd. De stemprocedure, daarentegen, is niet steeds 
helder toegelicht. Hoe de uitgebrachte stemmen zouden worden vertaald in een 
referendumuitslag werd in de referendumkrant bijvoorbeeld niet uitgelegd. Het was 
beter geweest wanneer dat wel zou zijn gebeurd, omdat het vaststellen van de uitslag 
een belangrijk onderdeel van het referendum is en bij een onbekende stemprocedure 
dat niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. 
 
In de aanloop naar het referendum heeft de referendumcommissie vastgesteld dat de 
geplande inzet van middelen afdoende is om de bevolking adequaat te informeren. 
Deze conclusie kan ook na afloop van het referendum gehandhaafd blijven. Aanvullend 
kunnen we nu stellen dat ook de inhoud van de betreffende communicatiemiddelen 
goed in orde was. Kernaspecten van het referendum zijn in het algemeen voldoende 
frequent en helder gepresenteerd. 
 
Ten aanzien van de inhoud van de plannen is duidelijk vermeld wat de consequenties 
ervan zijn voor het aantal te bouwen woningen, de hoeveelheid extra winkelruimte, en 
de voorzieningen voor cultureel-maatschappelijke organisaties. In dat opzicht is de 
voorlichting verder gegaan dan ‘het presenteren van de plaatjes’. Het is desalniettemin 
moeilijk om uit de verschafte informatie argumenten voor- en tegen de verschillende 
plannen af te leiden. Bovendien bood noch de referendumkrant, noch ander 
voorlichtingsmateriaal inzicht in de argumenten van voor- en tegenstanders van de 
verschillende plannen. In dat opzicht wijkt het referendum in Duiven af van andere 
gemeentelijke referenda, waar aan voor- en tegenstanders ruimte werd geboden om hun 
standpunten over het voetlicht te brengen. Het ging in Duiven niet verder dan het 
bekendmaken van de standpunten van twee bij het proces betrokken actoren: cultureel-
maatschappelijke instellingen en ondernemersvereniging. Maar zelfs daar komen 
inhoudelijke argumenten nauwelijks aan bod. Op dit vlak was de voorlichting mager. 
 
Vanzelfsprekend gaat de inzet van middelen gepaard met kosten. De beoordeling 
hiervan, wat in belangrijke mate een politiek oordeel is, valt buiten het bestek van deze 
evaluatie. Wij volstaan met constateren dat de gemeente ruimschoots heeft voldaan aan 
haar verplichting om de bevolking adequaat te informeren over het referendum. Er is 
een breed scala aan middelen ingezet waarin kernthema’s adequaat zijn besproken. 
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9.2 Campagne door politieke partijen en andere organisaties 

In het communicatieplan werd het doel geformuleerd om maatschappelijk organisaties 
te informeren en in activiteiten te faciliteren. Dat gebeurde door ruimte beschikbaar te 
stellen voor activiteiten.30 In de praktijk is de rol van zulke organisaties in de campagne 
beperkt geweest. Dat komt zowel tot uitdrukking in georganiseerde activiteiten (of 
beter: het uitblijven ervan) als in de mediaberichtgeving, waarin zij geen prominente 
rol speelden. Het enige dat zichtbaar is geworden, is dat ondernemers een voorkeur 
hadden voor Plan B en cultureel-maatschappelijke instellingen voor Plan C. Dat zijn 
echter twee groepen die ook in de eerdere fase al bij de planvorming waren betrokken. 
 
Initiatieven van burgers, die zich organiseerden om de publieke opinie ten aanzien van 
de plannen te beïnvloeden, hebben evenmin hun stempel op de campagne gedrukt. In 
andere gemeenten hebben burgers zich nog wel eens georganiseerd in actiecomités , 
die via campagneacties of speciale websites hun standpunten over het voetlicht 
brengen. In Duiven is daarvan weinig merkbaar geweest. 
 
Wat eveneens opvalt in de campagne, is dat de politieke partijen zich vrijwel volledig 
afzijdig hebben gehouden. Dat was een bewuste keuze. Het achterliggende idee was dat 
‘de bevolking aan zet was’ en dat pas na het referendum de gemeenteraad weer aan de 
beurt was om te spreken over de plannen. Dat de raad geen inhoudelijk standpunt 
inneemt, wil echter niet zeggen dat politieke partijen dat evenmin zouden moeten doen. 
Door hun opstelling hebben de politieke partijen de oordeelsvorming door kiezers niet 
bevorderd. Eén van de belangrijkste functies van de campagne is dat kiezers vernemen 
wat voor- en nadelen zijn van verschillende plannen en welke waarden er mee worden 
gediend. Het is noodzakelijk dat er actoren in het publieke debat zijn die opvattingen 
over die plannen formuleren. Hier ligt een belangrijke rol voor politieke partijen. 
 
Het is de taak en kwaliteit van politieke partijen om mogelijke besluiten op een 
dergelijke manier te wegen en daarbij én te duiden welke waarden gediend worden én 
argumenten uit te wisselen, én te beoordelen wat bij een integrale afweging van alle 
belangen een goed besluit is. Burgers zouden gediend zijn geweest bij publiek debat 
over de voorliggende plannen, waarbij politieke partijen op basis van hun eigen kennis 
en expertise zo’n bijdrage leverden. Uiteraard zou het vervolgens aan de kiezers zijn 
om te beoordelen welke waarden zij van belang achten c.q. door welke argumenten zij 
zich laten overtuigen. Zonder zulke bijdragen aan het publieke debat, is een goede 
oordeelsvorming door burgers nauwelijks mogelijk. 
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10. REFERENDUMCOMMISSIE 

 
 
 
10.1 Taken van de referendumcommissie 

In de referendumverordening van Duiven is vastgelegd dat de gemeenteraad zich bij 
het vaststellen van de vraagstelling en bij het toezicht op de procedure kan laten 
adviseren door een commissie van advies en toezicht. In de toelichting op de 
referendumverordening worden mogelijke aanvullende taken van de commissie 
genoemd, waaronder het formuleren van antwoordcategorieën, toezicht op de 
organisatie en objectiviteit van de voorlichting, en adviseren over klachten. 
 
Het instellen van een dergelijke commissie is gebruikelijk in Nederland. Rondom een 
referendum wordt doorgaans een commissie ingesteld die onafhankelijk is van de 
gemeente en belast wordt met het geven van advies en houden van toezicht. 
Politicoloog Philip van Praag heeft een inventarisatie gemaakt en identificeerde negen 
taken die soms door referendumcommissies worden vervuld, ook al zijn er weinig 
commissies die al deze taken tegelijk vervullen.31 Het gaat om de volgende taken: 

1. adviseren over de toelaatbaarheid van het onderwerp, 
2. adviseren over de vraagstelling van het referendum, 
3. adviseren over de datum van het referendum, 
4. toezicht houden op de organisatie en het verloop van het referendum, 
5. toetsen van het neutrale voorlichtingsmateriaal van de gemeente, 
6. adviseren over de subsidieverlening voor activiteiten in het kader van de 

referendumcampagne, 
7. behandelen van klachten en geschillen, 
8. adviseren over de verordening, 
9. adviseren over de evaluatie. 

 
Van deze mogelijke taken zijn in Duiven voorafgaand aan het referendum vier taken 
aan de referendumcommissie toegekend: adviseren over de vraagstelling, toezicht 
houden op de organisatie, toetsten van neutrale voorlichting, en het behandelen van 
klachten. Daarnaast is de commissie na afloop van het referendum gevraagd het 
referendum te evalueren, met dit rapport als resultaat. 
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Het advies van de commissie inzake de vraagstelling is in hoofdstuk 5 reeds uitvoerig 
besproken. Ten aanzien van het toezicht houden op de organisatie heeft de commissie 
geen ernstige tekortkomingen of problemen geconstateerd, zoals we zagen in 
hoofdstuk 7. De gemeente heeft op een professionele wijze de organisatie 
vormgegeven, gebruikmakend van de ervaringen bij reguliere verkiezingen. Op diverse 
momenten is er voorafgaand aan het referendum contact geweest met de coördinator 
van Cluster Burgerzaken inzake de organisatie. Dat spitste zich met name toe op de 
vraagstelling en het vaststellen van de uitslag, wat in het verlengde lag van de adviesrol 
van de commissie ten aanzien van dat onderwerp. 
 
De voorlichting door de gemeente is op verzoek van de referendumcommissie daar 
waar mogelijk vooraf voorgelegd aan de commissie, zodat zij de neutraliteit ervan kon 
beoordelen. Omdat de gemeente ten aanzien van de voorliggende plannen geen 
inhoudelijk standpunt had bepaald, was het risico op gekleurde voorlichting kleiner dan 
bij de meeste andere referenda. Desalniettemin was het ook bij dit referendum van 
belang dat op een evenwichtige wijze de aandacht werd verdeeld over de drie plannen, 
de informatie niet zodanig was gekleurd dat dit in het voordeel of nadeel van een 
bepaald plan was, en ook de soort informatie over de verschillende plannen van een 
gelijke aard was. In hoofdstuk 8 hebben we geconcludeerd dat ten aanzien van al deze 
aspecten de commissie geen ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd; de gemeente 
heeft op een neutrale wijze informatie verstrekt over de verschillende plannen. 
 
De commissie heeft zich ook gebogen over de vraag of zij het verlenen van subsidie 
zou adviseren. De in hoofdstuk 5 genoemde overwegingen, waarvan de kern is dat de 
benodigde tijd hiervoor ontbrak, hebben bij de referendumcommissie ertoe geleid dat 
zij niet heeft geadviseerd om tot subsidieverlening over te gaan. 
 
De laatste taak van de referendumcommissie was het behandelen van klachten. Dit is 
bekendgemaakt op de website van het project, waar de samenstelling en taken van de 
commissie werden toegelicht. Er zijn bij de commissie geen klachten ingediend. 
 
 
10.2 Samenstelling van de referendumcommissie 

De referendumverordening schrijft voor dat de leden van de referendumcommissie 
worden benoemd en ontslagen door de gemeenteraad. Over het aantal leden en de 
personen die voor deze commissie in aanmerking komen – of welke personen juist niet 
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– zijn geen verdere voorschriften opgenomen. De toelichting stelt dat de raad zich ook 
kan laten adviseren door één persoon in plaats van een commissie. In sommige 
gemeenten worden raadsleden, en soms alle personen die in dienst zijn van de 
gemeente, uitgesloten. Duiven kent dergelijke bepalingen niet, maar in de toelichting 
op de referendumverordening wordt wel gesteld dat het voor de onafhankelijkheid van 
de commissie goed is als er geen raadsleden zitting in nemen. Dat is ook de ervaring in 
andere gemeenten. In Beverwijk werd de referendumcommissie bijvoorbeeld 
voorgezeten door de burgemeester, maar in de onafhankelijke evaluatie door het 
Instituut voor Publiek en Politiek werd geconcludeerd dat met het oog op een goede 
taakvervulling de burgemeester beter geen zitting kan nemen in een 
referendumcommissie.32 
 
In eerste instantie streefde de gemeente naar een commissie met drie leden, maar 
uiteindelijk werd besloten tot een commissie van twee leden. Eén lid was afkomstig uit 
de academische wereld met expertise op het gebied van lokale referenda (de heer 
dr. M. Rosema) en één lid had expertise op het gebied van communicatie (de heer 
T. Kock). Het oorspronkelijke plan om in de commissie ook een persoon met zware 
bestuurlijke ervaring zitten te laten nemen bleek niet gerealiseerd te kunnen worden. 
Vanuit de gemeente werd voorgesteld dat de heer Rosema als voorzitter zou optreden. 
Verder werd voorgesteld dat de commissie ondersteund zou worden door een secretaris 
in de persoon van de heer P. Hoogstraten. De commissie vond deze keuze ongelukkig, 
aangezien de heer Hoogstraten als coördinator van Cluster Burgerzaken was belast met 
de organisatie van het referendum, en adviseerde om iemand uit de ambtelijke 
organisatie die niet bij het referendum was betrokken als secretaris aan te wijzen. In 
overeenstemming met dit advies werd mevrouw M. K. Jansen (indertijd nog niet 
gehuwd en bekend als M. K. Stoelinga) benoemd tot secretaris. 
 
Tijdens haar werkzaamheden heeft de commissie profijt gehad van de ervaring met 
eerdere referenda, als ook de ervaring op het gebied van communicatie. Hierdoor 
konden mogelijke valkuilen worden geïdentificeerd en kon professioneel worden 
geoordeeld over het door de gemeente ontwikkelde voorlichtingsmateriaal. De 
juridische achtergrond van de ambtelijk secretaris was eveneens behulpzaam, met 
name daar waar de uitleg en interpretatie van de referendumverordening aan de orde 
was. Het verdient derhalve aanbeveling om juridische kennis beschikbaar te hebben, 
ofwel bij de leden van de commissie ofwel bij degenen die hen ondersteunen. Meer in 
het algemeen kijkt de commissie met tevredenheid terug op de ambtelijke 
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ondersteuning die vanuit de gemeente is geboden. Het ontbreken van zware 
bestuurlijke ervaring heeft het interne functioneren van de commissie niet bemoeilijkt. 
 
 
10.3 Werkwijze van de referendumcommissie 

De referendumcommissie is tweemaal bijeengekomen om haar eigen werkwijze te 
bepalen, alsmede de verschillende onderdelen van de organisatie en communicatie ten 
aanzien van het referendum te bespreken. Daarnaast hebben de leden van de commissie 
via telefoon en e-mail contact onderhouden met elkaar en de ambtelijk secretaris. 
 
In haar eerste vergadering op 19 februari 2008 heeft de commissie besloten dat haar 
vergaderingen besloten zijn, maar alle adviezen openbaar. Uitgebrachte adviezen 
zouden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt worden via het 
bestuursinformatiesysteem op internet (BIS), zodat allen er gelijktijdig kennis van 
kunnen nemen. Tevens heeft de commissie besloten een reglement van orde op te 
stellen. Hiertoe is gebruikgemaakt van gelijksoortige reglementen van 
referendumcommissies uit andere gemeenten. 
 
Op 19 februari 2008 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden van de 
commissie met het college van burgemeester en wethouders. De commissie heeft 
daarin aangegeven wat zij als haar taak ziet (de raad adviseren over vastgestelde 
onderwerpen, zie takenpakket). Tevens zijn in dit gesprek afspraken gemaakt over het 
moment waarop het advies over de voorlichting zou worden gestuurd aan de raad. De 
secretaris heeft bij de raadsgriffier geïnformeerd of er bij de raad ook behoefte was aan 
een kennismaking, los van het verschijnen van de commissie (-voorzitter) bij de 
commissievergadering en de raadsvergadering. Aanwezigheid bij die vergaderingen, 
waar de voorzitter de commissie en zichzelf kort presenteerde, volstond. 
 
De commissie is op 4 maart 2008 een tweede keer bijeengekomen in Utrecht. Tijdens 
deze bijeenkomst is onder meer teruggeblikt op de vergadering van de raadscommissie 
Grondgebied op 3 maart 2008, op de ontvangst van de adviezen, en op contacten met 
de pers. Op basis daarvan is besloten om het advies inzake de vraagstelling te voorzien 
van een extra toelichting naar aanleiding van vragen hierover (zie bijlage B). De 
adviezen van de commissie zijn opgenomen in de bijlagen en zijn elders in dit rapport 
aan de orde gekomen, te weten in de hoofdstukken over de vraagstelling (hoofdstuk 7), 
organisatie (hoofdstuk 8), en voorlichting (hoofdstuk 9). 
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11. UITSLAG VAN HET REFERENDUM EN DE CONSEQUENTIES 

 
 
 
11.1 De opkomst 

Bij het referendum over het project Vitaal Centrum Duiven waren 18.923 inwoners 
kiesgerechtigd. Van hen brachten 6.055 inwoners een geldige stem uit.33 De opkomst 
bij het referendum bedroeg derhalve 32 procent. Door zowel leden van het college als 
raadsleden is dit geïnterpreteerd als een hoge opkomst. Voor de meesten was het nog 
maar de vraag of de opkomst de symbolische grens van 30 procent zou passeren. Het 
overschrijden van die grens bracht bij veel betrokken een gevoel van opluchting. 
 
In vergelijking met gemeentelijke referenda elders is de opkomst in Duiven echter 
zeker niet hoog te noemen. De website van het Referendum Platform geeft een 
overzicht van alle in Nederland gehouden gemeentelijke referenda, waarbij doorgaans 
ook de opkomst wordt vermeld. Indien deze 103 referenda worden geordend op basis 
van de hoogte van de opkomst, dan neemt Duiven met de score van 32 procent de 91e 
positie in.34 Het gemiddelde opkomstpercentage bedroeg ongeveer 60 procent.35 Voor 
een eerlijk vergelijk is het echter van belang om het onderwerp van het referendum in 
ogenschouw te nemen, alsmede het soort referendum. Met name bij referenda over 
gemeentelijke herindeling, wat een populair onderwerp is voor referenda, is de 
opkomst meestal relatief hoog (gemiddeld bijna 70%).36 Bij referenda over andere 
onderwerpen bedraagt het opkomstpercentage gemiddeld ongeveer 45 procent.37 In de 
rangorde staat Duiven dan op plaats 32 van de 44 resterende referenda.38 Nu was het 
referendum in Duiven ook bijzonder in de zin dat het een keuze uit drie plannen betrof 
en er geen raadsbesluit lag waartegen burgers in verweer kwamen. Dat kan zeker van 
invloed zijn geweest op de opkomst.39 Desalniettemin kan worden vastgesteld dat de 
opkomst in Duiven lager was dan gebruikelijk bij lokale referenda in Nederland. 
 
Het feit dat de opkomst toch werd ervaren als hoog, heeft een aantal oorzaken. De 
belangrijkste is het referentiekader op basis waarvan de opkomst werd geïnterpreteerd. 
Eén referentiepunt was het referendum in Arnhem in 2007 (daar ‘preferendum’ 
genoemd), waar de bevolking ook kon kiezen uit drie alternatieven en de opkomst 
10 procent bedroeg. Andere recente ervaringen met het instrument referendum die vers 
in het geheugen lagen waren de zogenaamde burgemeestersreferenda in Utrecht en 
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Eindhoven, waar de opkomst ook betrekkelijk laag was (9 en 25 procent). Ten slotte 
hebben bestuurders er ook belang bij om niet al te hoge verwachtingen te wekken, 
aangezien de kans dan groter wordt dat het referendum wordt ervaren als succesvol. 
Dat was ook van belang voor een functie die dit referendum had: het legitimeren van 
een belangwekkend politiek besluit. Deze redenen tezamen maken het begrijpelijk dat 
de opkomst van 32 procent werd ervaren en gepresenteerd als een goed resultaat. 
 
 
11.2 De uitslag: Plan B wint 

Toen de stemmen waren geteld, bleek dat één van de drie plannen veruit het meest 
populaire was (zie Figuur 11.1). Van de opgekomen kiezers bracht 77 procent een stem 
uit op Plan B (Een uitnodigend dorpshart), 17 procent stemde op Plan A (De Tuinen 
van Duiven), en 15 procent stemde op Plan C (Groen Hart Duiven). Deze percentages 
tellen op tot meer dan 100 procent, omdat kiezers op meer dan één plan konden 
stemmen. De uitslag liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de voorkeur van de 
bevolking ging zonder twijfel uit naar Plan B. De schaduwstemming onder jongeren 
kende een uitslag die nauwelijks afweek van het referendum. Ook door jongeren werd 
Plan B gesteund door ongeveer driekwart van degenen die hun voorkeur kenbaar 
maakten (zie Figuur 11.2). De opkomst onder jongeren was wel lager: 19 procent. 
 
Hoewel kiezers op meerdere plannen mochten stemmen, deden de meesten dat niet. 
Om precies te zijn stemde 91,2 procent van de opgekomen kiezers op één plan, terwijl 
8,3 procent op twee plannen stemde en 0,4 op alle drie plannen. In welke mate kiezers 
op de hoogte waren van de mogelijkheid van het uitbrengen van een meervoudige stem 
is niet bekend en ook niet welke overwegingen een rol speelden hij de keuze om op één 
dan wel op meer plannen te stemmen. Hier is geen onderzoek naar gedaan. 
 
De sterke voorkeur voor plan B heeft tot gevolg dat de gehanteerd stemprocedure niet 
echt tot voordeel is geweest. Ook als kiezers op slechts één van de plannen hadden 
mogen stemmen, zou Plan B een ruime meerderheid hebben gekregen. Het enige 
verschil zou zijn dat het percentage stemmen voor Plan B iets lager zou zijn geweest, 
vermoedelijk ongeveer 73 procent.40 Dat zou aan de duidelijkheid van de uitslag echter 
niets hebben veranderd. Dit alles wil echter niet zeggen dat een andere stemprocedure 
beter was geweest. Immers, vooraf is niet vast te stellen hoe de voorkeuren zullen 
liggen. Met andere voorkeuren of met het oorspronkelijk beoogde aantal van vier 
plannen had de procedure mogelijk wel zijn nut bewezen. 
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Figuur 11.1: Uitslag van het referendum (aantal uitgebrachte stemmen) 
 

Figuur 11.2: Uitslag van het referendum en de schaduwstemming onder jongeren 
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11.3 Motieven voor het stemgedrag 

In opdracht van de gemeente heeft TNS NIPO exit polls verricht om te achterhalen wat 
de belangrijkste motieven van kiezers waren om op een bepaald plan te stemmen. Op 
de dag van de stemming werden in totaal 1.012 kiezers ondervraagd (face-to-face 
enquêtes en schriftelijke vragenlijsten). Aanvullend hebben 387 jongeren dezelfde 
vragen beantwoord via internet. De voorkeuren van de ondervraagde kiezers kwam 
sterk overeen met de uitslag van het referendum, dus in die zin vormden ze een goede 
afspiegeling van het electoraat. Het onderzoek beperkte zich tot de stemmers en hun 
motieven voor de keuze voor een bepaald plan. Niet-stemmers zaten niet in de 
steekproef (deze kunnen ook niet worden bereikt met een exit-poll) en de redenen van 
stemmers om aan het referendum deel te nemen zijn evenmin onderzocht. 
 
Gevraagd naar redenen om op Plan B te stemmen, verwezen kiezers relatief vaak naar 
het betere winkelgebied (26%), de bouwstijl die past bij bestaande gebouwen (22%), 
en de gezellige, knusse sfeer (21%). Bij de twee andere plannen kwamen andere 
motieven naar voren. De kiezers die een voorkeur hadden voor Plan A motiveerden 
hun keuze onder meer door verwijzing naar de groenvoorziening, het behoud van het 
kerkplein, en het feit dat dit plan minder ingrijpend was met name wat betreft 
bebouwing en hoogbouw. Voorstanders van Plan C werden naar eigen zeggen vooral 
aangetrokken vanwege de groenvoorziening, de open ruimte bij de kerk, en het 
cultureel centrum. 
 
Wat opvalt aan deze motieven is dat ze primair betrekking hebben op de inhoud van de 
plannen. De betreffende aspecten zijn onderdelen van het stedenbouwkundige plan 
waarover een oordeel gevormd diende te worden. Men kan dit positief interpreteren: 
blijkbaar hebben kiezers zich een beeld gevormd van de inhoud van de plannen en hun 
keuze daarop gebaseerd. Dat staat in schril contrast met de zorgen die soms worden 
uitgesproken over de capaciteiten van kiezers en de aard van stemmotieven. 
Vanzelfsprekend rijst echter wel de vraag of de aangedragen motieven ook de 
werkelijke redenen voor de gemaakte keuzen zijn, of dat een vorm van sociale 
wenselijkheid bij de beantwoording een rol speelt: burgers kunnen de indruk hebben 
dat zij op basis van zulke overwegingen een keuze horen te maken en mede daarom 
zulke gronden aandragen. Dat kan ook onbewust gebeuren. Tegelijk kunnen de 
motieven niet met verwijzing naar mogelijke rationalisatie volledig terzijde worden 
geschoven. Ze zeggen wel degelijk iets over argumenten die door kiezers ervaren zijn. 
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De veelheid aan motieven die zijn aangedragen is ook opmerkelijk. Campagnes bij 
referenda spitsen zich vaak toe op één of enkele hete hangijzers. Zo ging het bij het 
referendum in Zwolle, dat formeel ging over de verordening op de 
speelautomatenhallen, feitelijk over de vraag of er in het nieuwe stadion voor 
FC Zwolle een gokhal mocht komen. Bij de argumenten die vervolgens naar voren 
kwamen stond het mogelijke probleem van gokverslaving centraal. In Leeuwarden 
ging het referendum over de herinrichting van het centrumplein, maar spitste het debat 
zich toe op enkele onderdelen van het plan: het nieuwe Fries museum en de vermeende 
geldverkwisting. Bij het referendum in Duiven is het echter moeilijk om op basis van 
het onderzoek door TNS NIPO dergelijke hete hangijzers te identificeren. Er komen 
niet bepaalde strijdpunten naar voren die centraal hebben gestaan. 
 
Wanneer kiezers bij reguliere verkiezingen gevraagd wordt hun keuze te motiveren, 
dan is één van de soorten motieven die worden aangedragen die van specifieke 
belangen.41 Bepaalde politieke partijen worden geacht op te komen voor belangen van 
specifieke groepen mensen, bijvoorbeeld ondernemers, mensen met een uitkering, of 
ouderen. Bij politieke keuzen zijn immers bepaalde groepen meer gediend dan andere. 
Bij de motieven voor de keuzes bij het referendum in Duiven komen dergelijke 
motieven nauwelijks aan bod. Bij Plan B werd door 3 procent van de ondervraagden 
gesteld dat dit plan in het belang is van ondernemers, en dezelfde reden werd door 
enkelen aangedragen om niet op Plan A te stemmen. Maar dit zijn uitzonderingen. 
 
Wat evenmin tot uitdrukking komt is welke waarden met de verschillende plannen 
worden gediend. Daarbij kan men denken aan de opvatting dat een bepaald plan 
bijvoorbeeld beter is voor de economie of voor het milieu. Ook andersoortige 
argumenten die wijzen op de consequenties van een bepaald plan zijn nauwelijks te 
vinden, met wellicht als enige uitzondering enkele kiezers die stelden dat Plan A leidt 
tot minder overlast. Het ontbreken van zulke motieven weerspiegelt het feit dat er over 
de inhoud van de alternatieve plannen weinig debat is geweest waarin dergelijke zaken 
aan bod zijn gekomen. Over de vraag wie of wat met de verschillende plannen werden 
gediend, heeft de bevolking zich blijkbaar geen oordeel kunnen vormen. 
 
 
11.4 Consequenties van de uitslag 

Op 30 juni 2008 stond de besluitvorming naar aanleiding van de referendumuitslag op 
de agenda van de gemeenteraad. Het collegevoorstel van wethouders Verlaan en 
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Elfrink hield in dat de raad conform het advies van de bevolking Plan B ‘Een 
uitnodigend dorpshart’ van bureau Wissing zou vaststellen als het uit te werken plan. 
Met een zo heldere uitslag zou een ander besluit ook moeilijk denkbaar zijn geweest. 
De raad stemde dan ook zonder hoofdelijke stemming met dit voorstel in. Aanvullend 
werd op voorstel van het college het thema parkeren als aandachtspunt voor de 
volgende fase aangewezen. Dit thema was bij exit polls als nadeel van Plan B genoemd 
en ook in de publieke discussie was dit punt naar voren gekomen. 
 
Het besluit van de raad lag voor de hand, gelet op de uitslag, maar het moment dat het 
werd genomen is wel bijzonder. In de referendumverordening is namelijk vastgesteld 
dat de raad in principe een besluit neemt naar aanleiding van het referendum tijdens de 
eerstvolgende vergadering. De besluitvorming naar aanleiding van het referendum 
stond echter geagendeerd voor de tweede raadsvergadering (de eerstvolgende 
vergadering was op 26 mei 2008). Hierdoor zat er een tijdspanne van ruim twee 
maanden tussen het moment dat de uitslag werd vastgesteld en het moment dat een 
besluit naar aanleiding van de uitslag werd genomen. Omdat de referendumuitslag en 
de stemming onder jongeren een zeer duidelijke en identieke voorkeur liet zien, was 
goed voorspelbaar welk besluit genomen zou worden. Maar het had ook anders kunnen 
lopen. Indien de verdeling van de stemmen over de plannen meer gelijkmatig was 
geweest en aanvullend de stemming onder jongeren een afwijkende uitslag had laten 
zien, dan was het niet evident geweest welk raadsbesluit zou volgen. Dan was een 
‘wachttijd’ voor de bevolking van ruim twee maanden om te vernemen welke 
consequenties aan de uitslag van het referendum worden verbonden wel erg ruim. 
 
Een referendum heeft niet alleen consequenties voor de inhoud van het besluit, in dit 
geval welk stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt gaat worden. Ook de legitimatie 
van het betreffende besluit is afhankelijk van de uitslag van het referendum. Zowel de 
hoogte van de opkomst als de sterkte van de voorkeur voor het winnende plan spelen 
hier een rol. Het feit dat de opkomst voldeed aan de doelstellingen en als hoog werd 
ervaren, tezamen met het feit dat de bevolking een zeer duidelijke voorkeur voor één 
van de drie plannen had uitgesproken, maken dat het hierop gebaseerde raadsbesluit 
een sterke vorm van legitimatie kent. Een referendumuitslag geldt in algemene zin al 
als een zeer sterke vorm van legitimatie voor een politiek besluit. Bij het referendum in 
Duiven heeft de uitslag die legitimerende werking nog eens versterkt. De belangrijkste 
consequentie van de uitslag is dus dat er voor het uitwerken dan dit 
stedenbouwkundige plan een sterke vorm van legitimatie is verkregen. Tegen de 
achtergrond van de recente politieke geschiedenis in Duiven is dat van groot belang. 
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12. CONCLUSIES 

 
 
 
12.1 Een bijzonder referendum 
 
In zekere zin is elk lokaal referendum uniek. Elk referendum is namelijk anders. De 
vraag die aan kiezers wordt voorgelegd is steeds anders, de uitslag is steeds anders, en 
ook de regelgeving ten aanzien van een referendum verschilt van gemeente tot 
gemeente. Men zou daarom bij elk referendum kunnen spreken van ‘een bijzonder 
referendum’. Toch zijn er in Duiven extra redenen om hiervan te spreken. Op de 
belangrijkste blikken we in dit afsluitende hoofdstuk kort terug, alvorens over te gaan 
tot de conclusies over wat er bij dit referendum goed en minder goed is gegaan. 
 
Wie de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren in Duiven heeft horen spreken 
over het referendum, zal zich ervan bewust zijn dat het deel uitmaakt van een langdurig 
proces waarin burgers actief worden betrokken bij de ontwikkeling van het centrum. 
Dit referendum was dus niet één waarbij burgers uit onvrede met een besluit door de 
gemeente ‘in opstand kwamen’, maar één waarbij de bestuurders zelf aangaven de 
burgers te willen horen. Het soort keuze dat gemaakt moest worden was hierdoor 
anders dan gebruikelijk. In Duiven konden kiezers zich niet uitspreken vóór of tegen 
een door de raad genomen besluit, maar kon worden gekozen uit drie alternatieve 
plannen. Noch het college noch de raad had een voorkeur voor één van de plannen 
uitgesproken. Hierdoor was de campagne van een andere aard dan die bij de meeste 
referenda, waar de politieke machthebbers komen te staan tegenover anderen die hen 
uitdagen en het met het gemeentebestuur oneens zijn. 
 
Het soort keuze dat bij dit referendum aan de orde was, heeft doorgewerkt in de 
vraagstelling en stemprocedure. Een stemming over drie alternatieve plannen levert 
niet automatisch een meerderheid op voor één van de opties en het risico bestaat dat 
een plan dat door een meerderheid verfoeid wordt toch de meeste stemmen krijgt. Om 
aan dergelijke problemen tegemoet te komen is in het verleden een stemprocedure 
ontwikkeld die in het Engels approval voting wordt genoemd. Bij deze stemprocedure 
kunnen kiezers hun stem uitbrengen op zoveel keuzeopties als zij wensen. Deze 
methode wordt gebruikt door diverse beroepsverenigingen bij verkiezingen van hun 
bestuurders en door de Verenigde Naties bij de verkiezing van de secretaris-generaal. 
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Deze methode kan ook bij een meerkeuze-referendum worden toegepast. Dat was al 
eens met succes gedaan, te weten bij een referendum in de Amerikaanse staat Oregon. 
In Nederland was approval voting nog niet gebruikt bij referenda en Duiven had 
hiervoor dus de primeur. Ook in dat opzicht was het een bijzonder referendum. 
 
 
12.2 Wat is goed gegaan? 
 
Het referendum in Duiven was niet alleen een bijzonder referendum, het was ook een 
bijzonder succesvol referendum. Dat is althans de boodschap die doorklinkt in reacties 
na afloop uit bestuurlijke en ambtelijke kringen in Duiven. De vraag is of die 
boodschap met recht kan worden verkondigd. In deze evaluatie hebben we ten aanzien 
van verschillende aspecten geconstateerd dat het referendum inderdaad goed is 
verlopen. We vatten de belangrijkste aspecten samen. 
 
Eén van de meest relevante vragen is of met het referendum de beoogde doelstellingen 
zijn gerealiseerd. Nu is die vraag niet eenvoudig te beantwoorden, omdat zulke 
doelstellingen doorgaans niet expliciet worden geformuleerd. Maar op basis van de 
literatuur over referenda in het algemeen en tegen de achtergrond van de recente 
politieke geschiedenis van Duiven en de totstandkoming van het project Vitaal 
Centrum Duiven, hebben we geconcludeerd dat er bij dit referendum twee belangrijke 
doelstellingen waren: het betrekken van burgers bij de politieke besluitvorming en het 
legitimeren van een belangwekkend politiek besluit. 
 
Beide doelstellingen zijn gerealiseerd dankzij een opkomst die voldeed aan de 
geformuleerde verwachtingen (minstens 30 procent) en een uitslag die een duidelijke 
voorkeur toonde voor één van de drie alternatieve plannen (77 procent stemde op 
Plan B). De verdere ontwikkeling van het centrum in de richting van het 
stedenbouwkundige plan ‘Een uitnodigend dorpshart’ van bureau Wissing is met het 
referendum voorzien van een sterke legitimatie. Voor een gemeente waar het vorige 
centrumplan leidde tot aanzienlijke weerstand, wat tot uitdrukking kwam in flinke 
verschuivingen bij de raadsverkiezingen, is dat een belangrijke en welkome 
ontwikkeling. 
 
Ook in andere opzichten is er reden tot een positief oordeel over het referendum. De 
organisatie is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat blijkt te danken aan 
het feit dat een referendum wat betreft de organisatie sterk lijkt op verkiezingen van 
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vertegenwoordigende organen (gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, en 
Europees Parlement), waarmee de gemeente vanzelfsprekend ervaring heeft. Het 
ambtelijk apparaat van de gemeente heeft deze ervaring op een goede manier 
aangewend onder leiding van de coördinator van Cluster Burgerzaken. Bovendien 
hanteerde het college een geschikte taakverdeling, waarbij wethouder Verlaan 
verantwoordelijk was voor de voorlichting over de inhoud van de alternatieve plannen 
van het project Vitaal Centrum Duiven en wethouder Elfrink voor het referendum. 
 
Een referendum wijkt af van reguliere verkiezingen wat betreft de benodigde 
voorlichting. Burgers dienen nadrukkelijk te worden geïnformeerd over het feit dat er 
een referendum is, wanneer het wordt gehouden, waar het over gaat, en welke vraag 
kiezers voorgelegd krijgen. De gemeente heeft hiertoe een breed scala aan middelen 
ingezet, waaronder een huis-aan-huis verspreide referendumkrant, inloopdagen op het 
gemeentehuis met maquettes van de verschillende plannen, en een website met 
informatie en filmpjes. Bij al deze middelen is op consistente wijze eenzelfde stijl 
gehanteerd en is de meest relevante informatie goed over het voetlicht gebracht. Al met 
al is de voorlichting adequaat en professioneel geweest. De gemeente heeft 
ruimschoots voldaan aan de verplichting om de bevolking adequaat te informeren over 
het referendum en de inhoud van de plannen waarover gestemd kon worden. 
 
De gemeente heeft moed getoond door een stemprocedure te hanteren die nog niet 
eerder was beproefd in Nederland. Deze procedure heeft geleid tot een goed 
interpreteerbare uitslag. Gelet op de uitslag, waaruit een zeer sterke voorkeur bleek 
voor één van de drie plannen, heeft deze procedure niet direct tot voordelen geleid. Dat 
kan echter pas achteraf worden vastgesteld, wanneer de kiezersvoorkeuren duidelijk 
zijn geworden. De succesvolle toepassing legt een basis voor gebruik van deze 
methode bij andere referenda waar gemeenten aan burgers meerdere alternatieven 
willen voorleggen en met approval voting dan tot een goed interpreteerbare uitslag kan 
worden gekomen. 
 
Met een uitslag waar de bevolking zo duidelijk een voorkeur toont voor één van de 
alternatieve plannen, kan de gemeenteraad in de praktijk nauwelijks anders dan die 
voorkeur volgen in zijn besluitvorming. Dat is dan ook wat de raad van Duiven terecht 
heeft gedaan. Voorafgaand aan het referendum besloot de raad om de opkomstdrempel 
van 30 procent, die in de referendumverordening is opgenomen, buiten werking te 
stellen. Dat was een goed besluit, omdat de onderliggende redenen voor het hanteren 
van zo’n drempel niet van toepassing waren. Bovendien zou het bij een lagere opkomst 
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niet zijn uit te leggen aan burgers dat het door de raad geïnitieerde referendum 
vervolgens toch niet geldig is. 
 
 
12.3 Wat is minder goed gegaan? 
 
Er is ook een aantal zaken minder goed gegaan bij het referendum in Duiven. De eerste 
betreft de vastgestelde datum, 23 april 2008. De datum was tien weken na het moment 
waarop tot een referendum werd besloten. Wat echter relevant is, is dat de inhoud van 
de plannen waarover het referendum zou gaan pas vijf weken voor het referendum 
bekendgemaakt zou worden. Met de vastgestelde datum was er voor burgers en 
maatschappelijke organisaties zeer weinig tijd om activiteiten te ontplooien en 
campagne te voeren. Ook voor het eventueel verlenen van subsidie om zulke 
activiteiten te stimuleren, waartoe de referendumverordening mogelijkheden geeft, was 
geen tijd. 
 
De vroege datum werkte ook op andere manieren door. Deze legde een behoorlijke 
druk op de ambtelijke organisatie om de benodigde voorlichting tijdig te realiseren. 
Voorlichtingsmateriaal, waarin impliciet werd uitgegaan van een bepaalde 
vraagstelling, ging al naar de drukker terwijl de vraagstelling nog niet door de raad was 
vastgesteld. Bovendien kon de vraagstelling met dit tijdpad niet op de oproepkaart 
worden weergegeven, zoals vereist volgens de referendumverordening. 
 
Tijdens de campagne hebben maatschappelijke organisaties en georganiseerde groepen 
burgers weinig van zich laten horen. Dat kan aan de vroege datum te wijten zijn, maar 
er kunnen ook andere factoren een rol hebben gespeeld. Dat is achteraf moeilijk vast te 
stellen. Om burgers een goede basis te geven voor een goede oordeelsvorming is een 
inhoudelijke campagne waarin argumenten worden aangedragen cruciaal. Daarin 
spelen ook politieke partijen een belangrijke rol. De politieke partijen hebben echter – 
o.i. ten onrechte – nauwelijks van zich laten horen tijdens de campagne. Het is de taak 
en kwaliteit van politieke partijen om mogelijke besluiten te beoordelen in het licht van 
alternatieve waarden en voor iedereen zichtbaar argumenten pro en contra uit te 
wisselen. Door zich stil te houden, hebben partijen het maken van een afgewogen 
keuze door burgers bemoeilijkt. 
 
Daarnaast zijn er enkele andere aspecten die beter hadden gekund, maar deze zijn 
minder fundamenteel dan de datum en de rol van de politieke partijen. Eén ervan is de 
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hoogte van de opkomst, die 32 procent bedroeg. Uit reacties van betrokkenen, zowel 
voor als na het referendum, bleek dat dit als een zeer behoorlijke opkomst werd 
beschouwd. We hebben vastgesteld dat met deze opkomst de formele doelstelling 
(30 procent) is gehaald. Maar in vergelijking met andere gemeentelijke referenda is de 
opkomst zeker niet hoog te noemen. Als we referenda over gemeentelijke 
herindelingen buiten beschouwing laten, dan bedroeg de gemiddelde opkomst bij 
andere referenda ongeveer 45 procent. De opkomst in Duiven was dus beneden 
gemiddeld. Wat de precieze oorzaken hiervan zijn is moeilijk vast te stellen, omdat er 
geen onderzoek is gedaan onder burgers naar de redenen om wel of niet te gaan 
stemmen. 
 
Het laatste aspect is het besluit naar aanleiding van de uitslag van het referendum. De 
gemeenteraad heeft een besluit genomen dat gelet op de uitslag voor de hand lag. Het 
moment van dit besluit was echter niet conform de regels. Deze schreven een snellere 
beslissing voor, namelijk in de eerstvolgende vergadering. Nu werd dat besluit pas 
genomen na ruim twee maanden. De traagheid van het besluit naar aanleiding van de 
uitslag van het referendum staat in schril contrast met de haast die gemaakt werd met 
het houden van het referendum. Aangezien met de voorliggende uitslag een ander 
besluit nauwelijks denkbaar was, heeft dit in de praktijk niet tot onnodige langdurige 
onzekerheid geleid bij betrokkenen. Maar met een andere uitslag van het referendum 
en de stemming onder de jongeren, was de situatie anders geweest. De bevolking dan 
twee maanden ‘in spanning laten’ over wat er naar aanleiding van het referendum 
besloten gaat worden zou dan niet goed zijn geweest. Het is slechts aan de heldere 
uitslag te danken dat deze situatie zich niet heeft voorgedaan. 
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BIJLAGE B.  ADVIES INZAKE VRAAGSTELLING REFERENDUM 

 
EN VASTSTELLEN UITSLAG  (29 FEBRUARI 2008) 

 
 
 
B.1. Inleiding 

Het formuleren van de vraagstelling is een belangrijk onderdeel van het 
referendumproces. Welke vraagstelling het meest geschikt is, is afhankelijk van de aard 
van het referendum. Zogenaamde correctieve referenda, waarbij kiezers zich voor dan 
wel tegen een raadsbesluit uitspreken, vragen om een andere vraagstelling dan een 
referendum met meerdere alternatieven. Daarnaast kunnen andere overwegingen een 
rol spelen. In deze notitie zetten we de belangrijkste overwegingen uiteen en op basis 
daarvan brengen we advies uit over de meest geschikte vraagstelling voor het 
referendum over het project Vitaal Centrum Duiven. Tevens geven we aan hoe daarbij 
de uitslag kan worden vastgesteld. 
 
Deze notitie is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 gaat in op de uitgangspunten die aan 
het advies ten grondslag liggen. Paragraaf 3 bespreekt de alternatieven die in de 
overweging zijn betrokken. Paragraaf 4 formuleert de vraagstelling die we op basis van 
de aangedragen overwegingen adviseren (een ongeduldige lezer zou direct naar deze 
paragraaf kunnen gaan). Paragraaf 5 zet uiteen hoe bij de betreffende vraagstelling de 
uitslag kan worden vastgesteld. De afsluitende paragraaf vat het advies samen en bevat 
enkele concluderende opmerkingen. 
 
 
B.2. Uitgangspunten 

Om te kunnen bepalen welk soort vraagstelling het meest geschikt is voor het 
referendum in Duiven, is het van belang eerst enkele uitgangspunten vast te stellen. 
Hierbij gaat het ten eerste om relevante bepalingen uit de referendumverordening van 
Duiven. Ten tweede is van belang om vast te stellen welk politiek besluit aan de orde is 
bij het referendum. En het derde uitgangspunt betreft reeds genomen besluiten van de 
gemeenteraad met betrekking tot de vraagstelling. 
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B.2.1. Referendumverordening 
 
De referendumverordening van Duiven schrijft voor dat de raad de vraagstelling en de 
antwoordcategorieën vaststelt. Verdere voorschriften over vraagstelling en 
antwoordcategorieën zijn er niet. Ten aanzien van de uitslag schrijft de 
referendumverordening voor dat deze geldig is wanneer meer dan 30% van de 
kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. De raad heeft echter op 11 februari 2008 
besloten deze bepaling op het referendum over het project “Vitaal Centrum Duiven” 
niet van toepassing te laten zijn. Voorts schrijft de referendumverordening voor dat de 
uitslag wordt berekend op basis van de gewone meerderheid van het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen. Daarvan is sprake wanneer meer dan de helft van de geldig 
uitgebrachte stemmen voor dezelfde antwoordcategorie kiest (blanco en ongeldige 
stemmen worden hierbij buiten beschouwing gelaten).42 
 
We kunnen al meteen vaststellen dat deze bepaling uit de referendumverordening 
problematisch kan zijn bij het aanstaande referendum. Bij een referendum over een 
voorgenomen of genomen besluit zal er per definitie sprake zijn van een gewone 
meerderheid, omdat er slechts twee antwoordcategorieën zijn en één van beide dan 
meer dan de helft van de stemmen krijgt (tenzij beide precies evenveel stemmen 
ontvangen, wat uitermate onwaarschijnlijk is). Bij een referendum met meer dan twee 
antwoordcategorieën is het goed mogelijk dat bij geen van de alternatieven sprake is 
van een gewone meerderheid, omdat elk minder dan de helft van de stemmen krijgt. Op 
dit probleem en mogelijke oplossingen ervoor gaan we in paragraaf 3 nader in.43 Het 
probleem vloeit voort uit het feit dat volgens de referendumverordening een 
referendum betrekking heeft op een door de raad voorgenomen of genomen besluit. 
Een keuze uit meerdere alternatieven is een ander soort referendum waarin de 
referendumverordening (nog) niet voorziet. In paragraaf 6 komen we hierop terug. 
 
B.2.2. Aard van het raadsbesluit 
 
Het tweede uitgangspunt betreft het politieke besluit dat aan de orde is. Het referendum 
dient een specifiek doel, namelijk de bevolking van Duiven advies te laten uitbrengen 
ten aanzien van een door de raad te nemen besluit. Het is derhalve cruciaal om vast te 
stellen ten aanzien van welk besluit advies wordt gevraagd. Over deze vraag heeft de 
raad niet een separaat besluit genomen, maar het antwoord ligt besloten in het 
raadsbesluit d.d. 29 mei 2006 inzake het project “Vitaal Centrum Duiven”. Kort 
samengevat komt het erop neer dat de gemeenteraad in mei 2006 heeft besloten dat er 
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een plan moet komen voor aanpassing van het bestaande centrum. Wat op dit moment 
bij het referendum aan de orde is, is de vraag hoe dat plan eruit moet zien. Aan het eind 
van het traject (volgens de globale planning in oktober 2008) zal de raad moeten 
besluiten of het ontwikkelde plan moet worden uitgevoerd. Het referendum heeft dus 
betrekking op het besluit van de raad inzake de vraag hoe het te ontwikkelen plan eruit 
moet zien. De vraagstelling dient daarop aan te sluiten. 
 
B.2.3. Standpunten van de gemeenteraad 
 
Het derde uitgangspunt betreft eerdere besluitvorming van de raad inzake de 
vraagstelling van het referendum. Op 29 oktober 2007 heeft de raad ingestemd met een 
plan van aanpak, waarin wordt gesteld dat de bevolking in de gelegenheid gesteld 
wordt zijn voorkeur uit te spreken en dat daarbij gevraagd wordt naar een 
voorkeursvolgorde van de stedenbouwkundige modellen. Dit impliceert dat bij de 
vraagstelling kiezers gevraagd wordt een rangorde aan te brengen in de alternatieve 
plannen. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een meervoudige vraagstelling, waarbij 
kiezers eerst gevraagd wordt naar hun eerste voorkeur, vervolgens gevraagd wordt naar 
hun tweede voorkeur, enzovoorts. Op 11 februari 2008 heeft de raad naar aanleiding 
van een rapport van P2Managers besloten om niet voor een dergelijke vraagstelling te 
kiezen, maar uit te gaan van een enkelvoudige vraagstelling. Het belangrijkste motief 
dat hiervoor in het rapport wordt aangedragen is dat deze procedure eenvoudiger is dan 
het aanbrengen van een rangorde van alle alternatieven. 
 
 
B.3. Alternatieve vormen van vraagstelling en vaststellen uitslag 

In deze paragraaf bespreken we vier verschillende methoden van vraagstelling, 
inclusief de wijze waarop daarbij de uitslag kan worden vastgesteld. Bij de 
voorbeelden gaan we gemakshalve steeds uit van een referendum met vier 
alternatieven (A, B, C en D). De verschillende soorten vraagstelling kunnen echter ook 
worden toegepast bij meer of minder alternatieven. 
 
B.3.1. enkelvoudige niet-overdraagbare stem 
 
Bij sommige referenda is er niet sprake van een (voor)genomen besluit, maar van de 
keuze uit een aantal alternatieven. In dat geval kan kiezers gevraagd worden een 
voorkeur uit te spreken voor één van de betreffende alternatieven. Het winnende 
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alternatief is dan het alternatief dat de meeste stemmen krijgt. Dit kan een absolute 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zijn, maar het is ook mogelijk dat een 
minderheid heeft gekozen voor het meest populaire alternatief. Er is dan sprake van een 
relatieve meerderheid. Dit systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt bij verkiezingen in het 
Verenigd Koninkrijk. 
 
Het belangrijkste voordeel van deze methode is de eenvoud. Een belangrijk verschil 
met correctieve referenda is dat de vraagstelling bij zulke referenda altijd tot een 
meerderheid leidt bij één van de alternatieven (voor dan wel tegen), terwijl bij een 
referendum met drie of meer alternatieven het goed mogelijk is dat geen van de 
alternatieven een meerderheid van de stemmen krijgt. Onderstaand rekenvoorbeeld laat 
dat zien. 
 
  rekenvoorbeeld 1 
 
  Plan A  12% 
  Plan B  18% 
  Plan C  33% 
  Plan D  37% 
 
In dit voorbeeld heeft geen van de vier plannen een absolute of “gewone” meerderheid 
van de stemmen. Indien een “gewone meerderheid” van de geldig uitgebrachte 
stemmen als criterium wordt gebruikt, zoals voorgeschreven in de huidige 
referendumverordening, eindigt het referendum onbeslist. Een dergelijke vraagstelling 
zou met de huidige referendumverordening dus kunnen leiden tot een situatie dat er 
geen eenduidige uitslag is: geen van de plannen krijgt een meerderheid. 
 
Men zou dit probleem kunnen oplossen door de uitslag vast te stellen op basis van de 
“relatieve meerderheid”. Dat wil zeggen dat het alternatief met de meeste stemmen de 
winnaar is. In dit rekenvoorbeeld is dat Plan D, aangezien dit plan meer stemmen kreeg 
dan elk van de afzonderlijke andere plannen. Dit zou echter wel een aanpassing van de 
referendumverordening vergen, waarbij de term “gewone meerderheid” wordt 
vervangen door de term “relatieve meerderheid” (althans voor referenda met meer dan 
twee alternatieven). 
 
Indien wordt gekozen voor een vraagstelling waarbij kiezers hun voorkeur uitspreken 
voor één van de voorliggende plannen en de uitslag wordt vastgesteld op basis van de 
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relatieve meerderheid, dan kan echter wel een andere onwenselijke situatie ontstaan. 
Het is namelijk mogelijk dat een ander plan door de meerderheid als beter wordt 
gezien. Het is zelfs mogelijk dat het alternatief met de meeste stemmen door een 
meerderheid van de kiezers als slechtste plan wordt gezien. Onderstaand 
rekenvoorbeeld laat dit zien. 

 
rekenvoorbeeld 2 

  
  groep omvang     1e voorkeur   2e voorkeur   3e voorkeur   4e voorkeur 
  I 12%     Plan A   Plan B    Plan C    Plan D 
  II 18%     Plan B   Plan C    Plan A    Plan D 
  III 33%     Plan C   Plan B    Plan A    Plan D 
  IV 37%     Plan D   Plan C    Plan B    Plan A 
 
In dit rekenvoorbeeld zijn er vier groepen kiezers (omwille van de eenvoud worden 
slechts vier groepen onderscheiden; in theorie kunnen dat er veel meer zijn). De eerste 
groep, waartoe 12% van de kiezers behoort, heeft een voorkeur voor Plan A. De 
tweede voorkeur van deze kiezers is Plan B; de derde voorkeur van deze kiezers is Plan 
C; en de laatste voorkeur is Plan D. De voorkeuren van de andere groepen kiezers staan 
op een gelijksoortige wijze vermeld. In de geschetste situatie zou Plan D als winnaar 
uit de bus komen wanneer kiezers wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één 
van de alternatieven en de uitslag wordt vastgesteld op basis van de relatieve 
meerderheid. Het voorbeeld laat echter zien dat 63% van de kiezers dit het slechtste 
plan vind. In dit voorbeeld zou het meer gerechtvaardigd zijn als Plan C als winnaar uit 
de bus kwam.44 
 
B.3.2. enkelvoudige niet-overdraagbare stem en twee stemronden 
 
Eén van de alternatieve wijzen van vraagstelling en vaststellen van de uitslag is het 
zogenaamde twee ronden systeem. Dat is het systeem dat bijvoorbeeld wordt 
gehanteerd bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Indien in de eerste stemronde 
geen van de alternatieven een absolute meerderheid krijgt, volgt een tweede ronde 
waaraan de twee kandidaten met de meeste stemmen deelnemen. De tweede stemronde 
levert dan per definitie een winnaar op.45 
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In principe is het mogelijk dit systeem ook te gebruiken bij een referendum met 
meerdere alternatieven. Een belangrijk nadeel zijn de kosten die ermee gemoeid zijn. 
Het organiseren van twee stemronden kost aanzienlijk meer dan één stemronde. 
 
B.3.3. enkelvoudige overdraagbare stem 
 
Een alternatieve wijze van vraagstelling, die ook tegemoet komt aan de bezwaren die in 
paragraaf 3.1 zijn besproken, is de zogenaamde “overdraagbare stem”. Bij deze wijze 
van vraagstelling wordt kiezers gevraagd om de alternatieven te ordenen in volgorde 
van voorkeur. Indien één van de alternatieven een meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen ontvangt, is dat alternatief de winnaar. Indien geen van de 
alternatieven een meerderheid van de stemmen heeft gekregen, worden de stemmen 
van het minst populaire alternatief overgeheveld naar de tweede voorkeur. 
 
Er bestaan verschillende varianten van dit systeem. In het Engels worden deze 
doorgaans aangeduid met de termen alternative vote (wanneer één kandidaat wordt 
verkozen) en single transferable vote (wanneer meerdere kandidaten worden 
verkozen). In het Nederlands zou men kunnen spreken van een “overdraagbare stem”. 
Er zijn verschillende regels die gebruikt kunnen worden voor het overhevelen. De 
meest gebruikte is het systeem van Hare. Het alternatief dat volgens deze regel afvalt 
wanneer er geen sprake is van een absolute meerderheid, is het alternatief dat het minst 
de voorkeur geniet.46 Dergelijke procedures worden bijvoorbeeld gebruikt bij 
verkiezingen in Australië en Ierland.47 
 
In rekenvoorbeeld 2 heeft geen van de plannen een meerderheid van de stemmen. 
Omdat Plan A het minst wordt genoemd als eerste voorkeur, valt volgens de regel van 
Hare dat plan af en worden de stemmen van de betreffende kiezers overgeheveld naar 
hun tweede voorkeur. In dit voorbeeld is dat Plan B. Op dat moment heeft Plan B 30% 
van de stemmen, Plan C 33% en Plan D 37% procent. Omdat nog steeds geen van de 
plannen een meerderheid van de stemmen heeft, wordt dezelfde procedure herhaald. 
Op dit moment valt Plan B af (30% is minder dan 33% en 37%). Deze stemmen 
worden overgeheveld naar Plan C, want dit was de tweede voorkeur van de kiezers die 
Plan B prefereerden en de derde voorkeur van de kiezers die plan A prefereerden (en 
Plan B als tweede keus hadden). Op dat moment heeft Plan C 63% van de stemmen en 
is dus winnaar van het referendum. Het heeft nu een meerderheid van de stemmen, 
terwijl Plan D 37% van de stemmen heeft. 
 



 68 

Er zijn twee vormen van vraagstelling mogelijk op basis van dit systeem. De eerste 
mogelijkheid is om een meervoudige vraagstelling te hanteren. Kiezers kan eerst 
gevraagd worden welk plan hun eerste voorkeur heeft. Vervolgens kan worden 
gevraagd welk plan de tweede voorkeur heeft. En ten slotte kan worden gevraagd welk 
plan de derde voorkeur heeft. Hiermee is tevens duidelijk welk plan de vierde voorkeur 
heeft; daar hoeft niet meer apart naar te worden gevraagd. De tweede mogelijkheid is 
om kiezers te vragen de vier plannen de ordenen in volgorde van voorkeur door middel 
van de cijfers 1, 2, 3, en 4, waarbij 1 de eerste voorkeur aanduidt, 2 de tweede 
voorkeur, 3 de derde voorkeur, en 4 de vierde voorkeur. 
 
Kiezers hoeven in de laatstgenoemde situatie overigens niet te worden verplicht om 
alle vier plannen van een cijfer te voorzien. Desgewenst kunnen kiezers volstaan met 
alleen het cijfer 1, of alleen de cijfers 1 en 2. Als het plan van hun voorkeur afvalt, dan 
worden hun stemmen vanaf dat moment buiten beschouwing gelaten. Indien kiezers 
niet de volledige voorkeursordening kenbaar maken, kan wel een situatie ontstaan dat 
geen van de alternatieven een absolute of gewone meerderheid van de stemmen krijgt. 
 
B.3.4. meervoudige stem 
 
De laatste wijze van vraagstelling die we in deze notitie bespreken, is kiezers de 
mogelijkheid bieden om zoveel plannen een stem uit te brengen als zij wensen. Zij 
kunnen dan een voorkeur uitspreken voor één plan, maar ook voor twee, drie, of alle 
vier. Het is ook mogelijk dat kiezers aan geen enkele van de plannen hun stem geven. 
In het Engels wordt deze methode aangeduid met de term approval voting; kiezers 
geven als het ware aan welke plannen zij goedkeuren. In het Nederlands zou men deze 
wijze van stemmen kunnen aanduiden met de term “meervoudige stem”. 
 
Op hoeveel plannen kiezers stemmen zal afhankelijk zijn van de intensiteit van hun 
voorkeuren. Een kiezer die één plan goed vindt en de drie andere slecht, zal 
vermoedelijk uitsluitend op het betreffende plan stemmen. Een kiezer die één plan 
slecht vindt en de anderen goed, zal waarschijnlijk op de drie betreffende plannen 
stemmen. Daarnaast zullen er ook kiezers kunnen zijn die op twee plannen hun stem 
uitbrengen. Ten slotte is het ook mogelijk dat kiezers op geen enkele van de plannen 
stemmen, dan wel op alle vier plannen. 
 
De uitslag kan bij een dergelijke vraagstelling eenvoudig worden vastgesteld: het plan 
dat de meeste stemmen krijgt is winnaar van het referendum (relatieve meerderheid). 
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Of de stemmen afkomstig zijn van kiezers die op één, twee, of drie plannen hebben 
gestemd is verder niet relevant. Hoewel niet gegarandeerd kan worden dat bij deze 
methode er sprake is van een absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
voor het winnende alternatief, is de kans daarop aanzienlijk groter dan bij de in 
paragraaf 3.1 besproken stemmethode. Het is ook mogelijk dat meer dan één plan op 
meerderheidssteun kan rekenen. De “winnaar” van het referendum is dan het plan met 
de grootste meerderheid. 
 
Deze methode wordt gebruikt bij verkiezingen van verschillende beroepsorganisaties 
en bijvoorbeeld ook door de Verenigde Naties bij de verkiezing van de secretaris-
generaal.48 Op het stembiljet staan dan verschillende kandidaten en op het biljet kan 
men aangeven aan welke kandidaten men steun verleent. Men kan op zoveel 
kandidaten stemmen als men wil. Dezelfde procedure kan ook gebruikt worden bij 
referenda waar de keuze bestaat uit drie of meer alternatieven. Deze procedure is 
bijvoorbeeld gebruikt bij een referendum in de staat Oregon in de Verenigde Staten.49 
 
B.3.5. voordelen en nadelen van de alternatieve wijzen van vraagstelling 
 
Door wiskundigen, economen, en politicologen is veelvuldig onderzoek verricht naar 
de voor- en nadelen van de verschillende methoden van vraagstelling en vaststellen van 
de uitslag. Er blijkt geen enkele wijze van vraagstelling te zijn die bij alle mogelijke 
criteria als beste uit de bus komt. Toch is het zeker niet zo dat er geen verschillen zijn. 
In een belangwekkend onderzoek waarin dertien verschillende stemprocedures worden 
vergeleken komt de Finse expert op dit gebied Hannu Nurmi tot de conclusie dat 
approval voting (meervoudige stem) weliswaar niet de meest bekende methode is, 
maar wel de methode die het best voldoet aan de verschillende criteria die aan 
stemprocedures mogen worden gesteld. Samuel Merrill komt in een studie naar 
verschillende soorten stemprocedures tot de conclusie dat approval voting op geen 
enkel van de door hem onderzochte criteria slecht scoort. 
 
De meest gangbare methode – die van relatieve meerderheid en een enkelvoudige niet 
overdraagbare stem (paragraaf 3.1) – kent belangrijke nadelen. Dat heeft vooral te 
maken met het feit dat de winnaar een alternatief kan zijn dat op relatief veel weerstand 
kan rekenen. Vanwege deze bezwaren adviseren we om niet te kiezen voor een 
dergelijke vraagstelling. Het is van belang dat in de uitslag de voorkeuren van de 
bevolking goed tot hun recht komen en bij een stemming met drie of meer 
alternatieven is deze wijze van vraagstelling hiervoor niet de meest geschikte. 
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Het twee ronden systeem (paragraaf 3.2) komt aan de betreffende bezwaren 
gedeeltelijk tegemoet. Vanwege de ermee gemoeid gaande kosten en vanwege het feit 
dat er andere manieren zijn om aan de bezwaren van de eerdergenoemde vraagstelling 
tegemoet te komen, adviseren we om niet voor deze wijze van vraagstelling te kiezen. 
 
Een vraagstelling waarbij kiezers wordt gevraagd de alternatieven te ordenen in 
volgorde van hun voorkeur (paragraaf 3.3) komt aan de betreffende bezwaren 
grotendeels tegemoet. Vanuit dat perspectief zou dit een geschikt methode van 
vraagstelling zijn. Naar aanleiding van het rapport van P2Managers heeft de raad echter 
besloten om deze wijze van vraagstelling niet te gebruiken bij het aanstaande 
referendum, en de voorkeur te geven aan een eenvoudigere vraagstelling die geen 
rangordening van alle alternatieven vraagt en waarbij kan worden volstaan met een 
enkelvoudige vraagstelling. Deze vraagstelling adviseren we om die reden dan ook 
niet. 
 
Een vraagstelling met een meervoudige stem of approval voting (paragraaf 3.4) komt 
aan de eerdergenoemde bezwaren eveneens tegemoet en kan wel worden toegepast met 
een enkelvoudige vraagstelling. Deze stemprocedure is uitvoerig onderzocht, met name 
door hoogleraar Steven Brams van New York University, die een pleitbezorger is van 
deze methode. Ten aanzien van approval voting worden als belangrijkste voordelen 
genoemd dat deze methode relatief eenvoudig is, door kiezers goed te begrijpen is, de 
uitslag eenvoudig kan worden vastgesteld, en de voorkeuren van kiezers goed tot 
uitdrukking komen in de uitslag van de stemming. Een nadeel van deze methode is dat 
het niet bij voorbaat zeker is dat er sprake zal zijn van een meerderheidswinnaar 
(absolute of gewone meerderheid). De kans daarop is echter wel aanzienlijk groter dan 
bij de meest gangbare methode.50 Op basis van deze overwegingen adviseren wij om 
bij het referendum van deze methode gebruik te maken. Deze methode is bij uitstek 
geschikt voor een referendum met een keuze uit meerdere alternatieven. 
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B.4. De aanbevolen vraagstelling voor het referendum in Duiven 

Gelet op bovenstaande overwegingen adviseren wij om de volgende vraagstelling te 
gebruiken bij het referendum in Duiven. 
 
 
 

REFERENDUM OVER HET PROJECT VITAAL CENTRUM DUIVEN 
 
Welk plan krijgt, of welke plannen krijgen, uw stem? U mag stemmen op zoveel 
plannen als u wilt. Maak uw voorkeur kenbaar door één of meer witte stipjes rood te 
kleuren. 
 ◘  Plan A: [naam plan A toevoegen] 
 ◘  Plan B: [naam plan B toevoegen] 
 ◘  Plan C: [naam plan C toevoegen] 
 ◘  Plan D: [naam plan D toevoegen] 
 
 
 
Een aantal aspecten van deze vraagstelling behoeft wellicht nadere toelichting (zeker 
voor de ongeduldige lezer die na de inleiding naar deze paragraaf is gegaan). 
 
• De vraagstelling verschaft kiezers de mogelijkheid om op meer dan één plan te 

stemmen (een “meervoudige stem”). Dit heeft meerdere voordelen. Bij een 
“enkelvoudige stem” (een stem voor één van de alternatieven) is het goed mogelijk 
dat geen van de vier alternatieven een meerderheid van de stemmen krijgt. Het is 
dan bovendien mogelijk dat het plan dat de meeste stemmen krijgt door een 
meerderheid van de bevolking wordt gezien als slechter dan één van de andere 
plannen, of zelfs als het slechtste plan. De uitslag van het referendum doet dan 
geen recht aan de voorkeur van de bevolking. De kans dat deze onwenselijke 
situaties zich voordoen wordt aanzienlijk verkleind bij de voorgestelde 
vraagstelling. Daarnaast geeft deze kiezers meer mogelijkheden (of: een betere 
mogelijkheid) om hun voorkeur tot uitdrukking te brengen. Kiezers die 
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bijvoorbeeld twee plannen goed vinden kunnen op die beide plannen stemmen; en 
kiezers die één van de vier plannen slecht vinden kunnen dat kenbaar maken door 
op de drie andere plannen te stemmen. Hierdoor komen voorkeuren van kiezers 
beter tot uitdrukking in de uitslag. 

 
• Het aantal antwoordmogelijkheden is beperkt tot vier, welke overeenkomen met de 

alternatieve plannen. Er is dus geen antwoordcategorie toegevoegd waarmee 
kiezers kunnen aangeven voor behoud van het bestaande centrum te zijn (en dus 
tegen alle vier plannen). De belangrijkste reden hiervoor is gelegen in het feit dat 
het politieke besluit ten behoeve waarvan de gemeenteraad door middel van dit 
referendum advies vraagt aan de bevolking niet is of er een plan moet komen, maar 
hoe het plan dat wordt ontwikkeld eruit moet zien. Gelet op de eerdere 
besluitvorming (zie paragraaf 2) zou het meest consistent zijn om de vraagstelling 
aldus te formuleren. 
Een hieraan verwante reden is dat wanneer er expliciet de keuze wordt voorgelegd 
dat er niets aan het bestaande centrum moet veranderen, de facto twee referenda 
tegelijk worden gehouden, te weten een referendum over de vraag of er een plan 
voor aanpassing van het centrum moet worden ontwikkeld en een referendum over 
de vraag hoe die eventuele aanpassing eruit zou moeten zijn. Het is niet 
aanbevelenswaardig om twee soorten referendum te vermengen in één 
vraagstelling. 
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat de voorgestelde vraagstelling kiezers 
wel de mogelijkheid biedt om hun stem aan geen van de vier plannen te geven. Dat 
kan door kiezers die tegen elke aanpassing van het bestaande centrum zijn worden 
ervaren als een manier om hun opvatting over het project toch tot uitdrukking te 
brengen bij het referendum. 

 
• Er is evenmin een antwoordcategorie toegevoegd waarmee kiezers kunnen 

aangeven geen voorkeur voor een specifiek plan te hebben. Kiezers die tot 
uitdrukking willen brengen dat zij wel voor aanpassing van het bestaande centrum 
zijn, maar geen voorkeur voor een specifiek plan hebben, kunnen dit kenbaar 
maken door een stem uit te brengen op alle vier plannen. Het is overigens ook 
denkbaar dat kiezers die geen voorkeur hebben voor een plan blanco stemmen. 

 
• Bij elke vraagstelling is het mogelijk dat kiezers een blanco stem uitbrengen. 

Daarvan is sprake wanneer kiezers het stemformulier inleveren zonder enige keuze 
te maken. Het is per definitie onmogelijk om aan een blanco stem een specifieke 
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betekenis toe te kennen. Kiezers kunnen namelijk verschillende motieven hebben 
om blanco te stemmen, en deze kunnen onmogelijk uit het niet-ingevulde 
stemformulier worden afgeleid. Theoretisch is het bijvoorbeeld mogelijk dat een 
kiezer die blanco stemt tegen alle plannen is, liever een andere aanpassing van het 
centrum ziet dan de vier voorliggende plannen, of geen keuze kan of wil maken 
(omdat de kiezer alle plannen even goed vindt, geen van de plannen kent, of tegen 
het instrument referendum is). Hierdoor is de betekenis van een blanco stem niet 
eenduidig en onduidelijk. Terzijde kan wel worden opgemerkt dat de voorgenomen 
exit-polls wel de mogelijkheid bieden om kiezers die blanco hebben gestemd te 
vragen naar de reden daarvoor. 

 
• De vraagstelling maakt geen expliciet melding van de mogelijkheid om voor geen 

enkele van de vier plannen te stemmen (=blanco stemmen). De redenen hiervoor 
zijn dat het doel van het referendum is om te komen tot een keuze voor één van de 
vier plannen en een blanco stem niet bijdraagt aan een advies over die keuze, 
alsmede het idee dat kiezers niet dienen te worden opgeroepen blanco te stemmen. 
Elke expliciete vermelding van de mogelijkheid om voor geen van de plannen te 
stemmen, kan worden geïnterpreteerd als een soort (milde) oproep om blanco te 
stemmen. Bovendien zou het formuleren van de vraagstelling met het benoemen 
van die mogelijkheid nodeloos ingewikkeld worden. 

 
• De vraagstelling voorziet in een specifieke naamgeving van de vier alternatieven. 

Deze bestaat uit “Plan A”, “Plan B”, “Plan C” en “Plan D”, waarbij steeds 
aanvullend de naam van het betreffende plan wordt toegevoegd. De redenen 
hiervoor hebben primair betrekking op de communicatie. Vermelding van beide 
(letter en naam) bevordert de kans dat kiezers de stem uitbrengen die zij willen 
uitbrengen. Dit betekent dat de gemeenteraad ook zal moeten besluiten over de 
naamgeving van de vier plannen. 

 
• Het feit dat behalve de aangegeven informatie geen andere informatie is 

opgenomen betekent dat wordt ontraden om andere informatie op te nemen om het 
stemformulier die gekoppeld kan worden aan de vier plannen, zoals bijvoorbeeld 
logo’s, tekeningen, foto’s, etc.  
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B.5. Het vaststellen van de uitslag 

Voor het vaststellen van opkomst en uitslag kan in belangrijke mate de Kieswet 
worden gevolgd. De opkomst bestaat uit het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
gedeeld door het aantal kiesgerechtigden. Blanco stemmen tellen mee voor het bepalen 
van het opkomstpercentage. De uitslag van het referendum kan worden vastgesteld 
door te bepalen hoeveel stemmen op elk van de vier plannen zijn uitgebracht. Bij het 
bepalen van de betreffende percentages worden blanco stemmen buiten beschouwing 
gelaten. Het percentage stemmen voor een plan komt overeen met het aantal stemmen 
voor dat plan gedeeld door het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De percentages 
stemmen voor de verschillende plannen tellen op tot meer dan 100%, omdat kiezers op 
meerdere plannen een stem kunnen hebben uitgebracht.51 
 
De uitslag van het referendum kan bij de voorgestelde vraagstelling als volgt worden 
weergegeven. 
 
 

REFERENDUM OVER HET PROJECT VITAAL CENTRUM DUIVEN 
 
aantal kiesgerechtigden:    ... 
aantal geldig uitgebrachte stemmen: ... 
aantal blanco stemmen   ... 
aantal ongeldige stemmen:  ... 
 
opkomst: ...% 
 
Plan A  ... stemmen (...%) 
 
Plan B  ... stemmen (...%) 
 
Plan C  ... stemmen (...%) 
 
Plan D  ... stemmen (...%) 
 
 
Onderstaande drie rekenvoorbeelden laten zien hoe bij deze methode de uitslag kan 
worden vastgesteld. Bij rekenvoorbeeld 3a heeft geen enkel plan een gewone 
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meerderheid van de stemmen; plan D is de winnaar omdat dit plan de relatieve 
meerderheid heeft (de meeste stemmen). Bij rekenvoorbeeld 3b is er sprake van één 
plan met een gewone meerderheid, te weten plan C, en dat is dan ook de winnaar van 
het referendum. Bij rekenvoorbeeld 3c hebben zowel Plan B als Plan C een gewone 
meerderheid; de winnaar is plan B, omdat dit plan de meeste stemmen heeft gekregen 
(relatieve meerderheid). 
 
  rekenvoorbeeld 3a  rekenvoorbeeld 3b  rekenvoorbeeld 3c 
 
  Plan A    24%   Plan A    24%   Plan A    24% 
  Plan B    36%   Plan B    36%   Plan B    66% 
  Plan C    38%   Plan C    58%   Plan C    58% 
  Plan D    44%   Plan D    44%   Plan D    44% 
 
De winnaar van het referendum is dus altijd het plan dat de meeste stemmen heeft 
gekregen. De betekenis die hieraan moet worden verleend kan als volgt worden 
omschreven (vrij naar de Tijdelijke Referendumwet, die overigens inmiddels niet meer 
van kracht is). De uitslag van het referendum dient door de gemeenteraad te worden 
beschouwd als een zwaarwegend advies om te besluiten tot verdere ontwikkeling van 
het plan met de meeste stemmen. 
 
Bij ieder referendum, ongeacht de vraagstelling, is het van belang dat een protocol 
wordt opgesteld inzake de wijze waarop het tellen van de stemmen geschiedt. Dat geldt 
zeker ook voor de hier voorgestelde vraagstelling. De adviescommissie kan desgewenst 
de met de organisatie van het referendum belaste functionarissen adviseren over de te 
hanteren procedure.52 
 
 
B.6. Conclusie 

Samengevat luidt het advies inzake de vraagstelling om kiezers te vragen een stem uit 
te brengen op één of meer van de alternatieve plannen en geen andere 
antwoordmogelijkheden op te nemen. De winnaar van het referendum is het plan dat de 
meeste stemmen krijgt. In dit advies is uitgegaan van een referendum met vier 
alternatieve plannen. Dezelfde soort vraagstelling kan worden gebruikt bij drie plannen 
of bij meer dan vier plannen.53 
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De voorgestelde vraagstelling is bijzonder, in de zin dat kiezers de mogelijkheid 
hebben om op meerdere plannen te stemmen. Dit vloeit voort uit het bijzondere 
karakter van het referendum: het betreft niet een correctief referendum waarbij kiezers 
zich voor dan wel tegen het voorliggende besluit uitspreken, maar er is sprake van een 
keuze uit meerdere plannen. Het hanteren van procedures die gebruikelijk zijn bij een 
referendum met twee alternatieven (voor/tegen) is dan problematisch. De voorgestelde 
vraagstelling is specifiek toegesneden op de situatie van Duiven. 
 
Onbekend maakt onbemind, zo luidt een bekend gezegde. Dat geldt tot op zekere 
hoogte ook voor stemprocedures. Het feit dat de hier geadviseerde stemprocedure niet 
zo bekend is, maakt dat zij bij bestuurders ook niet altijd erg geliefd is.54 Uit 
wetenschappelijk onderzoek komt echter naar voren dat deze procedure veel voordelen 
kent, zeker in vergelijking met de meer gangbare procedure van een stem voor één van 
de alternatieven. Door de hier voorgestelde wijze van vraagstelling toe te passen kan 
Duiven een voorbeeld stellen voor andere gemeenten waar referenda zullen worden 
gehouden die een keuze uit meerdere alternatieven betreffen. 
 
Bij een referendum met drie of meer alternatieven waarbij geen sprake is van 
overheveling van stemmen, bestaat de mogelijkheid dat geen van de alternatieven een 
meerderheid van de stemmen krijgt. Om deze reden adviseren wij om de 
referendumverordening aan te passen en de uitslag bij een keuze uit meerdere 
alternatieven vast te stellen op basis van een relatieve meerderheid in plaats van een 
gewone meerderheid. Tevens adviseren wij in artikel 1 van de referendumverordening 
op te nemen dat het bij een referendum ook kan gaan om een keuze uit meerdere 
alternatieven. De huidige verordening spreekt uitsluitend van een voorgenomen of 
genomen besluit. In juridische zin is daarvan bij het aanstaande referendum 
waarschijnlijk geen sprake. 
 
Zoals hierboven is aangegeven, is de geformuleerde vraagstelling mede gebaseerd op 
de eerdere besluitvorming in de gemeenteraad ten aanzien van het project Vitaal 
Centrum Duiven. Dat komt met name tot uitdrukking in het advies om geen extra 
antwoordcategorie op te nemen om een voorkeur te kunnen uitspreken voor behoud 
van het bestaande centrum (en dus tegen alle vier plannen). Het te nemen politieke 
besluit waarover de gemeenteraad advies aan de bevolking vraagt is immers welke van 
de vier plannen moet worden uitgewerkt, en niet of er een dergelijk plan moet worden 
ontwikkeld. 
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Welk besluit aan de kiezers behoort te worden voorgelegd in het referendum is 
nadrukkelijk een keuze waarover de adviescommissie zich niet uitspreekt. Dat is 
namelijk een politieke keuze die alleen de raad kan maken. Dit advies is opgesteld op 
basis van de besluitvorming door de raad tot nu toe. Mocht de raad beslissen om niet 
vast te houden aan zijn eerdere besluitvorming, maar expliciet een nieuw besluit te 
nemen over het wel of niet ontwikkelen van een plan voor aanpassing van het centrum, 
dan zou het opnemen van zo’n extra antwoordcategorie wel voor de hand liggen. Ook 
is het mogelijk dat de raad om andere redenen advies wil vragen aan de bevolking 
inzake de vraag of het bestaande centrum behouden moet blijven dan wel aangepast 
moet worden. Dergelijke politieke keuzes kan de referendumcommissie 
vanzelfsprekend niet maken. Dat is voorbehouden aan de raad.55 
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B.8. Aanvulling op advies inzake vraagstelling referendum  (7 maart 2008) 

Geachte voorzitter en leden van de raad, 
 
Deze week heeft u ons advies over de vraagstelling van het referendum besproken in de 
commissie Grondgebied. Een aantal van u was verbaasd dat bij de antwoordcategorieën 
uitsluitend de vier plannen werden genoemd en geen “vijfde optie” was opgenomen. In 
ons advies hebben we dit gemotiveerd en benadrukt dat de politieke keuze die blijkens 
eerdere besluitvorming door de gemeenteraad aan de orde is, de vraag is welke van de 
voorliggende plannen de voorkeur geniet. Wat in onze notitie wellicht onderbelicht is 
gebleven, is waarom het toevoegen van één of meer extra antwoordcategorieën 
problematisch is. In deze brief zullen we dat toelichten, opdat u dat in de 
besluitvorming over de vraagstelling tijdens de raadsvergadering van 17 maart a.s. kunt 
meewegen. 
 
In deze discussie is het van belang om eerst te constateren dat het bij een extra 
antwoordcategorie kan gaan om verschillende antwoordcategorieën – gemakshalve 
gaan we uit van vier plannen en spreken hierbij van een “vijfde optie”. Zowel tijdens 
de laatste commissievergadering als tijdens eerdere raadsvergaderingen zijn 
verschillende mogelijkheden ter sprake gekomen. De twee belangrijkste zijn (a) 
voorkeur voor behoud van het bestaande centrum, en (b) voorkeur voor een ander plan 
dan de vier voorliggende opties (ofwel tegen alle vier plannen). We bespreken 
hieronder beide mogelijkheden afzonderlijk. 
 
Een uitgangspunt van ons advies is dat de alternatieven die aan de bevolking worden 
voorgelegd politiek gezien reële opties moeten zijn. Wie de bevolking alternatieven 
voorlegt die geen reële optie zijn, schept een misleidend beeld van de mogelijke 
uitkomsten van de politieke besluitvorming. Minder diplomatiek geformuleerd: men 
houdt de burgers dan voor het lapje. Bovendien creëert men daarmee het risico dat het 
referendum het vertrouwen van de burgers in de politiek schaadt. Indien een (absolute 
of relatieve) meerderheid van de kiezers zich uitspreekt voor een bepaald alternatief (in 
casu: behoud van het bestaande centrum) en het gemeentebestuur neemt vervolgens 
een ander besluit, dan is zulke schade te verwachten. Het raadsbesluit van mei 2006, 
als ook de laatste commissievergadering, duidt erop dat “behoud van het bestaande 
centrum” politiek gezien geen reële optie is. Dan dient bij dit referendum zo’n 
antwoordcategorie ook niet te worden opgenomen. 
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Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de referendumuitslag voor zowel de burgers 
als de gemeenteraad goed interpreteerbaar moet zijn. Het moet helder zijn welk advies 
van de kiezers aan de gemeenteraad voortvloeit uit de uitslag van het referendum. Bij 
het toevoegen van een “vijfde optie” met als betekenis “geen van deze plannen” (of 
“tegen alle vier plannen”) is een eenduidige interpretatie van de uitslag problematisch, 
met name wanneer deze optie de meeste stemmen krijgt. Om te beginnen is het dan niet 
duidelijk of kiezers die op deze optie hebben gestemd voor behoud van het bestaande 
centrum zijn, of dat ze een ander centrumplan willen. Uit de uitslag van het referendum 
kan dat niet worden afgeleid. Het blijft dan ongewis of er meer steun is voor “een ander 
centrumplan” dan de vier voorliggende plannen. Als een meerderheid voor de vijfde 
optie kiest, is een eenduidige interpretatie van de uitslag dus niet mogelijk. 
 
Indien men vanwege deze moeilijkheden zowel een vijfde als een zesde optie voorlegt 
(behoud van het bestaande centrum / een ander centrumplan), dan rijst het 
eerdergenoemde bezwaar ten aanzien van de optie “behoud van het bestaande 
centrum”. De suggestie wordt dan gewekt dat het bestaande centrum behouden een 
mogelijke uitkomst is van de politieke besluitvorming door de raad, waarmee burgers 
voor het lapje worden gehouden. Bovendien kan wanneer de optie “een ander 
centrumplan” de meeste stemmen krijgt, uit de uitslag niet worden afgeleid welke 
verandering deze kiezers willen. Het is zelfs mogelijk dat deze kiezers tegengestelde 
wensen hebben, waardoor er geen ander plan denkbaar is dat op meer steun van de 
bevolking kan rekenen. Dat kan uit de uitslag van het referendum echter niet worden 
afgeleid. Welke betekenis aan de referendumuitslag moet worden toegekend en welke 
consequenties de gemeenteraad eraan moet verbinden is dan onduidelijk (zeker voor 
burgers). 
 
Een ander probleem van het toevoegen van één of meer extra antwoordcategorieën is 
dat van kiezers die voor die opties kiezen niet bekend is wat hun voorkeur is ten 
aanzien van de vier voorliggende plannen. Het feit dat deze kiezers liever geen 
centrumplan of een ander centrumplan hadden gewild, betekent immers niet dat ze ten 
aanzien van de vier voorliggende plannen geen voorkeur hebben. Bij de daadwerkelijke 
politieke keuze, namelijk welk van die plannen wordt verkozen, worden die kiezers 
hierdoor als het ware buitenspel gezet. Hun mening over de vier voorliggende plannen 
wordt immers niet meegewogen. Stel bijvoorbeeld dat 25% van de kiezers liever het 
centrum wil behouden, maar als er toch een plan wordt uitgevoerd een sterke voorkeur 
heeft voor Plan A. Door deze kiezers de optie “behoud van het bestaande centrum” 
voor te leggen, blijft hun voorkeur voor Plan A onzichtbaar. De raad kan de voorkeuren 
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van deze kiezers dan niet adequaat meewegen. Hetzelfde probleem ontstaat wanneer 
kiezers de mogelijkheid krijgen om “een ander centrumplan” als antwoord te kiezen. 
En kiezers die bij een keuze uit de vier opties vinden dat geen ervan hun stem waard is, 
hebben vanzelfsprekend de mogelijkheid om blanco te stemmen dan wel niet te 
stemmen. Wat dat betreft is er weinig verschil met een reguliere verkiezing waarbij 
kiezers geen van de alternatieve partijen of kandidaten voldoende geschikt vindt. 
 
Verder is relevant dat wanneer een vijfde optie wordt opgenomen, de door ons 
geadviseerde methode van een meervoudige stem (in het Engels approval voting) 
moeilijk toepasbaar zal zijn. De vraagstelling wordt dan te ingewikkeld. Dat betekent 
dat de kiezer een voorkeur voor één van de plannen moet uitspreken dan wel kiezen 
voor de vijfde optie. De referendumuitslag doet dan mogelijk geen recht aan de 
voorkeur van de bevolking. Stel bijvoorbeeld dat drie plannen door een ruime 
meerderheid van de kiezers als aanvaardbaar worden gezien gelet op de kosten ervan 
(bijvoorbeeld 70% van de kiezers), terwijl een minderheid een duurder plan als beste 
ziet (bijvoorbeeld 30%). Dat laatste plan kan dan toch als winnaar uit het referendum 
komen, omdat de meerderheid zich verdeelt over de drie gelijkwaardige (even dure) 
plannen. Of zo’n situatie zich daadwerkelijk voordoet is afhankelijk van de dimensies 
waarop kiezers de plannen beoordelen en de mate waarin in de ogen van de kiezers de 
plannen van elkaar verschillen op die dimensies. Vooraf is dat echter nimmer vast te 
stellen. De vraagstelling moet daarom zo goed mogelijk bestand zijn tegen dergelijke 
effecten en ervoor zorgen dat de uitslag een goede weerspiegeling is van de voorkeur 
van de bevolking ten aanzien van de voorliggende plannen. De stemmethode die zich 
hier het beste voor leent (approval voting) is niet goed toepasbaar bij toevoeging van 
zo’n vijfde optie; ook voor stemprocedures die kiezers vragen alternatieven te ordenen 
in volgorde van voorkeur levert dit overigens problemen op. Het toevoegen van een 
vijfde optie leidt er dus indirect toe dat de wensen van de meerderheid van de 
bevolking minder goed tot hun recht komen in de uitslag van het referendum, omdat 
een andere stemmethode zal moeten worden gehanteerd. 
 
Tot slot willen we nog enkele aanvullende opmerkingen maken. We zijn ons ervan 
bewust dat politiek gezien de vraag gesteld kan worden of bij de vier voorgelegde 
plannen wel “het juiste” plan zit; met andere woorden, of überhaupt wel moet worden 
overgegaan tot uitwerking of zelfs realisatie van één van die plannen. En het is ook 
mogelijk dat sommige kiezers die vraag zouden willen beantwoorden. Tevens is het 
denkbaar dat sommige kiezers tot uitdrukking zouden willen brengen dat ze voor 
behoud van het bestaande centrum zijn. Het is echter niet mogelijk om bij een 
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referendum met meerdere alternatieven een deugdelijke vraagstelling te formuleren die 
aan die wensen tegemoet komt. De vraagstelling zou dan leiden tot een referendum 
waarvan de uitslag niet goed interpreteerbaar is, dan wel tot een referendum waarmee 
de burgers feitelijk voor het lapje worden gehouden. Bovendien is een referendum geen 
opiniepeiling waarin burgers hun meningen ten aanzien van een bepaald onderwerp 
kunnen geven, maar een volksstemming over een (voor)genomen besluit; of in dit 
geval over een te nemen besluit waarbij een keuze wordt gemaakt uit een aantal 
alternatieven. Door de vraagstelling daarop af te stemmen, worden de genoemde 
problemen voorkomen. 
 
Kort samengevat luidt onze conclusie dat het opnemen van de optie “voor behoud van 
het bestaande centrum” onwenselijk is, omdat de bevolking daarmee voor het lapje zou 
worden gehouden. Immers, voor de gemeenteraad is dit geen reële optie. Het opnemen 
van een optie “geen van deze plannen” is eveneens onwenselijk, omdat het leidt tot een 
uitslag die niet goed interpreteerbaar is. En daarbij zijn noch de burgers noch de raad 
gebaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de referendumcommissie 
 
 
 
Dr. M. Rosema 
voorzitter 
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BIJLAGE C.  ADVIES INZAKE VOORLICHTING REFERENDUM 

 
(29 FEBRUARI 2008) 

 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de raad, 
 
In uw vergadering van 11 februari jongstleden heeft u besloten tot het instellen van een 
onafhankelijke referendumcommissie. Inmiddels is de commissie eenmaal bijeen 
geweest. Eén van de taken is het adviseren over de door de gemeente te verstrekken 
informatie en het voorlichtingsmateriaal. Graag brengen wij u hierbij op de hoogte van 
ons advies met betrekking tot dit onderwerp. Het communicatieplan “Communicatie 
Referendumcampagne Vitaal Centrum Duiven” (v.2.0 080205) is bij dit advies 
betrokken. 
 
De commissie is van oordeel dat de in het communicatieplan beschreven 
voorlichtingscampagne een goede basis biedt om te komen tot een passende 
voorlichting over het referendum. Het met realiseren van de voorgenomen activiteiten 
doet de gemeente wat in haar vermogen ligt om de bevolking adequaat te informeren. 
De commissie adviseert derhalve positief over de inzet van de betreffende 
communicatiemiddelen. Aanvullend heeft de commissie wel een aantal vragen en 
adviezen. Deze worden hieronder besproken. 
 
a. Doelstellingen 
 
Om te kunnen beslissen over de aard en omvang van de in te zetten 
communicatiemiddelen, alsmede om achteraf te kunnen bepalen of de campagne 
geslaagd is, is het noodzakelijk om concrete en meetbare doelstellingen te formuleren. 
In het communicatieplan zijn wel uitgangspunten en middelen geformuleerd, maar 
hiermee te behalen doelen ontbreken. 
 
De commissie adviseert om concrete doelstellingen te formuleren ten aanzien van 
kennis, houdingen en gedrag van de kiesgerechtigde inwoners van Duiven. Een 
kennisdoelstelling kan zijn: welk percentage van Duivenaren moet weten dat er een 
referendum is? Een houdingsdoelstelling kan betrekking hebben op de mate waarin 
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Duivenaren van mening zijn dat dit referendum een waardevolle mogelijkheid is om 
invloed uit te oefenen op de besluitvorming over het project Vitaal Centrum Duiven. 
Een (voor de hand liggende) gedragsdoelstelling kan betrekking hebben op het 
nagestreefde opkomstpercentage. Immers: er wordt opkomstbevordering nagestreefd, 
maar wanneer is dat gelukt? De commissie adviseert om het communicatieplan op dit 
punt nader uit te (laten) werken. 
 
b. Naamgeving van de vier alternatieven 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar voor de naamgeving aan de 4 
alternatieven, bijvoorbeeld nummers, letters, namen of een combinatie daarvan. 
 
De commissie adviseert om de bureaus met namen te laten komen (voor zover zij dat al 
niet doen). Het criterium voor de naam moet zijn dat de naam geen ongewenste 
associaties oproept of een ongewenste kwalificatie geeft (bijvoorbeeld “het beste 
plan”). De namen moeten niet te lang, maar wel onderscheidend zijn. Dit laatste zodat 
de kiezer aan de hand van de naam weet welk plan het is, ook nog als hij eenmaal in 
het stemhokje staat. Het gemeentebestuur kan op basis van de voorstellen van de 
bureaus de namen vaststellen (de raad zou dit kunnen delegeren aan het college). 
 
De commissie adviseert voorts om door loting de volgorde van de alternatieven te 
bepalen, waarna voor de namen een letter wordt geplaatst in combinatie met het woord 
“plan” (Plan A t/m Plan D). Een letter heeft de voorkeur boven cijfers, omdat cijfers 
sterker het gevoel van een rangorde kunnen opwekken (nummer 4 is minder goed dan 
nummer 1). Consistent gebruik van deze letteraanduiding en naamgeving in alle 
gemeentelijke communicatie is essentieel voor een goede voorlichting. 
 
c. Exit poll 
 
Met een exit poll zal worden onderzocht waarom een kiezer een bepaalde keuze heeft 
gemaakt. Dit is nuttig. 
 
De commissie adviseert de raad om ook te laten onderzoeken wat de reden is dat 
mensen niet zijn gaan stemmen (niet op de hoogte, geen belangstelling, geen 
voorkeur). Als dit onderzocht wordt, bestaat naderhand minder ruimte voor speculatie 
of eigen interpretatie. Deze informatie kan bovendien worden gebruikt om lessen te 
trekken voor eventuele toekomstige referenda. Een dergelijk onderzoek zou 
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bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden met een telefoonteam. Dit zou op korte termijn 
na het referendum moeten plaatsvinden, te beginnen op de dag na het referendum. 
 
d. Jongeren tussen 12 en 18 jaar 
 
Aan jongeren van 12 tot 18 jaar wordt de mogelijkheid geboden via internet te 
stemmen. Zij krijgen hiertoe een formulier thuis met Burgerservicenummer (BSN-
nummer) en inlogcode. De vier bureaus die de plannen voor het centrum maken gaan 
hun plan op het Candea College (waar 75% van de jeugd naartoe gaat) presenteren. 
 
De commissie adviseert ook digitaal op een aansprekende manier de plannen aan de 
jeugd te presenteren en debat erover te faciliteren. 
 
e. Verzoeken van derden inzake voorlichting  
 
De commissie merkt op dat niet is aangeven hoe de gemeente om zal gaan met 
verzoeken over communicatie-gerelateerde onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden 
aan een verzoek van derden om plaatsing van informatie op de gemeentelijke website 
of gebruik van andere faciliteiten namens bijvoorbeeld belangengroeperingen. Het is 
zinvol vooraf hierover een standpunt te bepalen. 
 
f. Inhoud van de voorlichting 
 
Het communicatieplan maakt geen duidelijk onderscheid tussen 

a. de communicatie over de inhoud van de plannen en  
b. de communicatie over de procedure van het referendum.  

De commissie adviseert beide aspecten duidelijk te onderscheiden in het 
communicatieplan. Ten aanzien van a. adviseert de commissie verder de burger inzicht 
te geven in de consequenties van de keuzes. Dus niet alleen: hoe zien de mooie plaatjes 
eruit, maar ook: wat zijn de inhoudelijke verschillen als het om invulling van functies 
gaat (hoeveelheden woningen, soorten woningen, hoeveelheden winkels, 
parkeerplaatsen enz.), hoe is de inpassing in de omgeving enz. Ten aanzien van b. 
adviseert de commissie om in de voorlichting de referendumvraag, het vaststellen van 
de uitslag, en de consequenties van de uitslag uitdrukkelijk op te nemen. 
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g. Overige opmerkingen 
 
De beschrijving van het communicatieplan – die in principe voor iedereen openbaar is 
– roept  een aantal vragen op: 

- Wat wordt bedoeld met het “maatschappelijk middenveld inschakelen”? Wat 
gaat de gemeente concreet doen? Een goede oordeelsvorming van de burgers 
over de plannen vereist discussie over de consequenties van de verschillende 
plannen en daarbij kunnen maatschappelijke organisaties een belangrijke rol 
spelen. Derhalve vraagt de commissie zich af welke activiteiten zullen worden 
ondernomen om maatschappelijke organisaties te motiveren en faciliteren tot 
deelname aan het publieke debat. 

- Het communicatieplan gaat niet vergezeld van een actielijst/schema; er is 
slechts een timetable aanwezig. De commissie gaat ervan uit dat dit nog wordt 
geconcretiseerd, zodat voor aanvang van de campagneperiode precies 
duidelijk is wanneer wat zal worden gedaan in het kader van de 
voorlichtingscampagne.  

- Er wordt vier keer gepubliceerd op de gemeentepagina in de Duivenpost. De 
commissie vraagt zich af wat de inhoud is van deze gemeentepagina. Wordt 
daar iedere keer 1 plan gepresenteerd? 

Het uitwerken van deze onderwerpen in het communicatieplan verdient aanbeveling. 
 
h. Door de gemeente aan de referendumcommissie te verstrekken informatie 
 
Met het oog op haar adviesrol ten aanzien van de voorlichting heeft de commissie nog 
een verzoek. Om over de te verstrekken informatie en het voorlichtingsmateriaal 
adequaat te kunnen adviseren, verzoekt de commissie om al de te verstrekken 
informatie en het voorlichtingsmateriaal vooraf toegezonden te krijgen (inclusief 
informatie die via diverse media zal worden verspreid). Om zinvolle advisering 
mogelijk te maken, dient dat te geschieden op een dusdanig tijdstip dat de inhoud van 
een eventueel advies van de commissie van invloed kan zijn op beslissingen over de 
betreffende onderdelen van de voorlichting. 
 
Samenvatting 
 
Samengevat adviseert de commissie om  
a. doelstellingen met betrekking tot de voorlichtingscampagne te (laten) formuleren; 
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b. te voorzien in naamgeving van de plannen die bestaat uit een letter (A t/m D) plus 
een aansprekende en onderscheidende naam; 

c. het onderzoek bij het referendum (exit poll) uit te breiden met onderzoek naar 
motieven van burgers om niet te gaan stemmen; 

d. digitaal op een aansprekende manier de plannen aan de jeugd te presenteren en 
digitaal debat te faciliteren. 

e. een standpunt te bepalen hoe met verzoeken van derden/belangengroeperingen zal 
worden omgegaan met betrekking tot faciliteiten en eventuele andere openstaande 
vragen te (laten) beantwoorden; 

f. bij de inhoud van de voorlichting nadrukkelijk in te gaan op de consequenties van 
de te maken keuze voor een bepaald plan 

g. het communicatieplan nader uit te werken, zodat voor aanvang van de 
campagneperiode precies duidelijk is wanneer wat gedaan zal worden (tijdschema 
met concrete activiteiten). 

h. alle te verstrekken informatie en het voorlichtingsmateriaal vooraf toe te zenden, 
om deze te kunnen beoordelen en hierover te adviseren; 

 
Wij wensen u veel succes toe met de verdere voorbereiding en uitvoering van de 
voorlichtingscampagne. 
 
Hoogachtend, 
namens de referendumcommissie, 
 
 
 
Dr. M. Rosema 
voorzitter 
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BIJLAGE D.  ADVIES INZAKE MOBIEL STEMBUREAU 

 
EN INSTRUCTIE STEMBUREAULEDEN  (7 MAART 2008) 

 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de raad, 
 
Met het oog op onze rol ten aanzien van het ordentelijk verloop van het referendum 
brengt de commissie hierbij advies uit over twee onderwerpen: de mogelijke inzet van 
een mobiel stembureau en de instructie van stembureauleden. 
 
In het raadsvoorstel “Vitaal Centrum Duiven – uitvoeringsprogramma referendum”, dat 
wordt behandeld door de gemeenteraad op 17 maart 2008, wordt de mogelijkheid 
besproken een mobiel stembureau door de gemeente te laten rijden (pagina 4, laatste 
alinea). Een mobiel stembureau kan op verschillende manieren worden ingezet. De 
eerste mogelijkheid is om deze gedurende een deel van de dag te plaatsen op een 
specifieke locatie om hiermee kiesgerechtigden te faciliteren bij het uitbrengen van hun 
stem. In het bijzonder kan dan gedacht worden aan een locatie in de directe nabijheid 
van het station. De tweede mogelijkheid, waarvan in het bovengenoemde raadsvoorstel 
sprake is, is het mobiel stembureau een route te laten rijden door de gemeente. De route 
en het tijdschema zouden dan vooraf moeten worden vastgesteld en bekendgemaakt. 
 
Over de mogelijkheid tot het gebruik van een mobiel stembureau gedurende (een deel 
van) de dag in de nabijheid van het station adviseert de commissie positief. Het 
faciliteert kiesgerechtigden bij het uitbrengen van hun stem en is logistiek gezien goed 
uitvoerbaar. 
 
Over de mogelijkheid tot het laten afleggen van een route door de gemeente met een 
mobiel stembureau adviseert de commissie negatief. Hiervoor zijn drie redenen. De 
eerste reden is dat voor sommige kiezers onduidelijk kan zijn op welk moment het 
mobiele stembureau zich waar bevindt. Indien een geplande route dan wel een gepland 
tijdschema niet precies wordt gevolgd, worden kiezers belemmerd in het uitbrengen 
van hun stem en het kan leiden tot verwarring en frustratie bij kiezers. Wanneer route 
en tijdschema wel precies worden gevolgd, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat 
kiezers het mobiele stembureau “net missen”, vanwege de beperkte tijd dat het mobiele 
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stembureau zich op een bepaalde locatie bevindt. Ten tweede bestaat het risico van 
logistieke problemen bij het volgen van een geplande route en een gepland tijdschema. 
In beide situaties kan het ordentelijk verloop van het referendum worden geschaad. Ten 
derde bestaat het risico dat vanwege de afgelegde route bij sommige kiesgerechtigden 
de indruk ontstaat dat bepaalde groepen kiezers beter worden gefaciliteerd dan andere, 
ofwel dat er sprake is van bevoordeling van kiezers in bepaalde delen van de gemeente. 
Om deze redenen adviseert de commissie negatief over het plan een mobiel stembureau 
door de gemeente te laten rijden. 
 
Met het oog op het ordentelijk verloop van het referendum wil de commissie ook nog 
aandacht vragen voor de instructie van de stembureauleden. Bij elk referendum kunnen 
kiezers vragen hebben over de wijze waarop ze hun stem kunnen of moeten uitbrengen. 
Dat geldt zeker ook bij de vraagstelling die wij hebben geadviseerd. Het is van belang 
dat stembureauleden hierop zijn voorbereid en weten welke toelichting op de 
stemprocedure zij in voorkomende gevallen moeten geven. Een correcte 
referendumprocedure vereist ook dat in de verschillende stembureaus met vragen van 
kiezers over de stemprocedure op dezelfde wijze zal worden omgegaan. We adviseren 
met het oog hierop te voorzien in een gerichte instructie van stembureauleden ten 
aanzien van dit onderwerp. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de referendumcommissie 
 
 
 
Dr. M. Rosema 
voorzitter 
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NOTEN 

 
 
 
 
1 Rosema, Martin. De stemming in Zwolle, KennisInstituut Stedelijke Samenleving, 
Enschede, 2005. Rosema, Martin. De stemming in Leeuwarden, KennisInstituut Stedelijke 
Samenleving, Enschede, 2006. 
2 Dit hoofdstuk is gebaseerd op de hierboven genoemde evaluatierapporten van de 
referenda in Zwolle en Leeuwarden (Rosema, op. cit., 2005, 2006). Enkele passages uit 
andere paragrafen zijn eveneens ontleend aan die rapporten. 
3 Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers–beleidsvorming (Commissie 
Biesheuvel), Relatie kiezers–beleidsvorming: Referendum en volksinitiatief (Eindrapport 
van de staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers–beleidsvorming), 
Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1985, p. 11. 
4 Butler, David, Austin Ranney (eds.). Referendums: A Comparative Study of Practice and 
Theory, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, 1978. 
5 Het referendum is niet de enige vorm van directe democratie binnen het 
vertegenwoordigend stelsel. Andere vormen zijn het volksinitiatief en de recall procedure 
(zie Cronin, Thomas E. Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum, and 
Recall, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989). Deze kunnen ook aangemerkt 
worden als referendum in de zin dat het gaat om een stemming over een specifiek 
onderwerp. De term referendum wordt echter doorgaans gereserveerd voor stemmingen die 
betrekking hebben op genomen of voorgenomen besluiten van bestuursorganen. Bij een 
volksinitiatief gaat het om een wet, of amendement op een wet, die door burgers wordt 
voorgesteld. Bij een recall procedure is er sprake van een stemming waarin burgers 
besluiten of een gekozen bestuurder uit zijn of haar functie moet worden gezet. Een 
voorbeeld is het afzetten van gouverneur Gray Davis van California in 2003, waarna 
Arnold Schwarzenegger werd gekozen tot zijn opvolger. 
6 Hieraan gerelateerde argumenten zijn het idee dat burgers onvoldoende kennis van zaken 
hebben om een gefundeerd oordeel te geven, alsmede het idee dat burgers oordelen op basis 
van deelbelangen en politici oordelen op basis van het algemeen belang. 
7 Het valt te betwijfelen of dit probleem wordt opgelost door geen referenda te houden, te 
meer daar een dergelijk probleem bij verkiezingen evenzeer kan spelen. Het wederom 
invoeren van een stemplicht zou een effectiever middel zijn om aan dit probleem tegemoet 
te komen. 
 



 90 

 
8 Er bestaat ten aanzien van de classificatie van referenda geen algemene overeenstemming 
en de gehanteerde terminologie verschilt. In dit hoofdstuk wordt gebruikgemaakt van de 
terminologie die in het Nederlands het meest gebruikelijk is. 
9 De besproken onderscheiden zijn gebaseerd op de volgende werken. Butler & Ranney, op. 
cit.; Gallagher, Michael, Pier Vincenzo Uleri (eds.). The Referendum Experience in Europe, 
Macmillan, Basingstoke, 1996; Gilhuis, P.C., Het referendum: Een rechtsvergelijkende 
studie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981; Setälä, Maija. Referendums and Democratic 
Governments: Normative Theory and the Analysis of Institutions, Macmillan, Basingstoke, 
1999; Smith, Gordon. The functional properties of the referendum, European Journal of 
Political Research, vol.1, no. 1, pp.1–23, 1976; Suksi, Markku, Bringing in the People: A 
Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht, 1993. 
10 Een verplicht referendum wordt ook wel aangeduid met de term obligatoir referendum 
(Gilhuis, op. cit., p. 278). 
11 Elzinga, D.J., H.G. Hoogers, J. Koopman, B. Thomas. Het lokale referendum: Een 
handleiding voor de praktijk, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1996. 
12 In het Engels worden hiervoor de aanduidingen active en passive gebruikt. Gilhuis, op. 
cit., spreekt in dit verband van een vrijwillig referendum (raadplegend) en een niet-
vrijwillig of facultatief referendum (raadgevend); ‘vrijwillig’ heeft bij hem dus betrekking 
op de initiërende rol van het bestuursorgaan. 
13 In de wetenschappelijke literatuur komt dit onderscheid niet vaak terug, maar in de 
Nederlandse wetgeving inzake referenda (Tijdelijke Referendumwet) is het wel een 
cruciaal onderscheid. Zie Rosema, op. cit., 2005. 
14 Dit onderscheid wordt expliciet gemaakt in de Memorie van Toelichting van de 
Tijdelijke Referendumwet, waarbij wordt aangetekend dat een correctief referendum 
betrekking heeft op een genomen besluit en een niet-correctief referendum gaat over een 
nog te nemen besluit. 
15 Gelijksoortige referenda vonden plaats op de eilanden Sint Maarten (2000), Bonaire 
(2004), Saba (2004) en Sint Eustatius (2005). (Bron: Website Kabinet van de 
Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, 
http://www.antillenhuis.nl/nieuws.php?subaction=showfull&id=1113031030&archive=&st
art_from=&ucat=1&, geraadpleegd op 9 augustus 2005.) 
16 Gilhuis, op. cit. 
17 Naast deze uitzonderingen is er ook nog een bepaling die stelt dat een referendum niet 
kan worden gehouden over onderwerpen waarvan de raad van mening is dat er andere 
dringende redenen zijn om geen referendum te houden (artikel 3, lid f). In de praktijk 
worden dergelijke bepalingen door politieke partijen soms gebruikt (of wellicht moet men 
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zeggen: misbruikt) om referenda die men vanuit politieke overwegingen onwenselijk acht 
tegen te houden. Zie Rosema, op. cit., 2005. 
18  De referendumverordening sluit een aantal onderwerpen uit, zoals besluiten over 
individuele kwesties, vaststelling van de begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen, 
en onderwerpen die geen groot project betreffen. Door die laatste bepaling worden in 
Duiven veel onderwerpen uitgesloten die in andere gemeenten wel aan een referendum 
kunnen worden onderworpen. 
19 We hebben dit onderwerp uitvoeriger besproken in de evaluatie van het referendum in 
Leeuwarden. Rosema, op. cit., 2006. 
20  Een ander verschil met de verordening in Leeuwarden, is dat de maximumtermijn daarin 
is vastgesteld op zes maanden. Een voordeel van die ruimere marge is dat er meer 
mogelijkheden zijn om een referendum eventueel te combineren met verkiezingen in die 
periode, wat de kosten kan beperken en de opkomst kan verhogen. Een nadeel is dat er veel 
tijd kan verstrijken tussen een (voorgenomen) besluit en het referendum erover. 
21 Beckers, Mieke, Jaak Billiet. ‘Handhaven’ of ‘herroepen’? De vraagstelling in twaalf 
gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen onderzocht. Res Publica, jrg. 51, no. 1, 
2009, pp. 53-82. 
22 De percentages tellen op tot meer dan 100 procent, omdat op meerdere plannen tegelijk 
een stem kon worden uitgebracht. 
23 Bron: Persoonlijke communicatie met Steven Brams, 31 maart 2009. 
24 Referendumverordening, artikel 11. 
25 Het feit dat burgemeester Zomerdijk niet op de voorgrond trad heeft volgens diverse 
betrokkenen te maken met zijn actieve rol bij het centrumplan van het vorige college, dat 
naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen die plannen niet kon 
realiseren. 
26 De locaties waren: Nieuwbouwwijk De Ploen (9.30-10.15 uur), Lommerweide (10.45-
11.30 uur), Duiven Zuid-West (12.00-12.45 uur), Loo (13.15-14.00 uur) en Groessen 
(14.30-15.15 uur). 
27 Bron: Raadsvoorstel “Vitaal Centrum Duiven” 17 juni 2008 ten behoeve van 
raadsvergadering d.d. 30 juni 2008. 
28 Bron: Raadsvoorstel “Vitaal Centrum Duiven” 17 juni 2008 ten behoeve van 
raadsvergadering d.d. 30 juni 2008. 
29 Een vorm waarin een dergelijk probleem zich in Duiven had kunnen voordoen, is 
wanneer kiezers zouden verwachten dat zij mochten stemmen over de vraag of er een 
centrumplan ontwikkeld moest worden. Dat is het thema dat in de raad door de 
oppositiepartijen werd aangesneden. Uit de ons beschikbare gegevens is echter niet 
gebleken dat dit bij het referendum voor burgers daadwerkelijk een probleem is geweest. 
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Het was helder dat bij dit referendum een keuze gemaakt moest worden uit de drie plannen 
en er geen andere keuzes of vragen aan de orde waren. 
30 Dit in onder meer bekendgemaakt in de referendumkrant. 
31 Praag, Philip van. Onafhankelijke referendumcommissies: kenmerkend voor de 
Nederlandse consensusdemocratie, Res Publica, jrg. 51, no. 1, 2009, pp. 33-51. Van Praag 
schaarde advisering over vraagstelling en datum van het referendum onder dezelfde 
noemer. In dit rapport scheiden we deze van elkaar. 
32 Bosdriesz, Gerda, Jan Dirk Gerritsen. Het referendum als breekijzer; Evaluatie van het 
Beverwijkse referendum over de inrichting van de CAIJ- en Aagtenbelt gehouden op 7 
maart 2007, Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), 2008. 
33 Het aantal uitgebrachte stemmen betreft de geldige stemmen voor of tegen. Daarnaast 
brachten 23 kiezers een blanco stem uit. 
34 Bron: “Overzicht van gehouden referenda in Nederland, laatst bijgewerkt op 8 mei 
2009”. Website www.referendumplatform.nl. 
35 Bron: “Overzicht van gehouden referenda in Nederland, laatst bijgewerkt op 8 mei 
2009”. Website www.referendumplatform.nl. 
36 De website van ReferendumPlatform bevat opkomstcijfers van 59 referenda waarin 
gemeentelijke of provinciale herindeling het onderwerp was. De gemiddelde opkomst bij 
deze referenda bedroeg 69 procent. Bron: “Overzicht van gehouden referenda in Nederland, 
laatst bijgewerkt op 8 mei 2009”. Website www.referendumplatform.nl. 
37 De website van ReferendumPlatform bevat opkomstcijfers van 44 referenda waarin een 
ander onderwerp aan de orde is dan gemeentelijke of provinciale herindeling. De 
gemiddelde opkomst bij deze referenda bedroeg 43 procent. Bron: “Overzicht van 
gehouden referenda in Nederland, laatst bijgewerkt op 8 mei 2009”. Website 
www.referendumplatform.nl. 
38  Utrecht ‘staat aan kop’ met 65 procent en hekkensluiter is Arnhem met 10 procent. 
39 Bij referenda in andere gemeenten is de opkomst soms positief beïnvloed doordat het 
referendum gelijktijdig werd gehouden met verkiezingen voor gemeenteraad, Provinciale 
Staten of Europees Parlement. Dit betreft echter slechts enkele referenda. 
40 Dit percentage is gebaseerd op de veronderstelling dat de kiezers die hebben gestemd op 
twee of drie plannen, zich gelijkmatig over die betreffende plannen zouden hebben 
verdeeld. 
41 Holsteyn, J.J.M. van. Het Woord is aan de Kiezer. Leiden: DSWO Press, Universiteit 
Leiden, 1994. 
42 De term “gewone meerderheid” wordt doorgaans gebruikt om onderscheid te maken met 
een “gekwalificeerde meerderheid”. Een gekwalificeerde meerderheid betreft een 
meerderheid die groter is dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, 
 



 93 

 
bijvoorbeeld tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij een gewone 
meerderheid gaat het om meer dan de helft van het aantal geldige stemmen (vaak aangeduid 
als “50%+1”). Daarnaast bestaan de begrippen “absolute meerderheid” en “relatieve 
meerderheid”. Bij absolute meerderheid gaat het om meer dan de helft (inclusief 
onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen), terwijl het bij een relatieve meerderheid gaat 
om de meeste stemmen in de betekenis van meer stemmen dan voor enig ander alternatief. 
Het kan dan gaan om een minderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Bijvoorbeeld, 
indien er bij een verkiezing drie kandidaten zijn en kandidaat X krijgt 25% van de 
stemmen, kandidaat Y krijgt 35% van de stemmen en kandidaat Z krijgt 40% van de 
stemmen, dan heeft de relatieve meerderheid gekozen voor kandidaat Z. Geen enkele van 
de drie kandidaten heeft een gewone meerderheid, aangezien ieder minder dan de helft van 
de geldig uitgebrachte stemmen heeft gekregen. 
43 Dit probleem vloeit voort uit het feit dat de referendumverordening een referendum 
definieert als een volksstemming over een door de raad voorgenomen of genomen besluit. 
In dat geval zijn er doorgaans twee antwoordcategorieën (voor en tegen / ja en nee) en dan 
zal er altijd sprake zijn van een gewone meerderheid (behalve wanneer er exact evenveel 
stemmen voor als tegen zijn). Bij een keuze uit drie of meer alternatieven ligt dat anders. 
44 In het geschetste voorbeeld zou Plan C elk ander Plan “verslaan” bij een onderlinge 
tweestrijd. Dit wordt de Condorcet-winnaar genoemd. Er zijn overigens ook scenario’s 
denkbaar waarbij er geen sprake is van een Condorcet-winnaar. Marquis de Condorcet was 
een Franse wetenschapper uit de 18e eeuw die zich bezighield met stemprocedures. 
45 De ervaringen in Frankrijk illustreren ook de effecten die uitgaan van het vermijden van 
het systeem van de relatieve meerderheid bij één stemronde. De stemmen van (gematigde) 
linkse kiezers verspreiden zich nogal eens over de verschillende kandidaten van linkse 
signatuur, terwijl de stemmen van (gematigde) rechtse kiezers zich verspreiden over de 
kandidaten van rechtse signatuur. Een meer extreme kandidaat, zoals bijvoorbeeld Le Pen 
van het extreem-rechtse Front National, kan dan (bijna) de meeste stemmen krijgen, terwijl 
een ruime meerderheid die kandidaat zeer negatief beoordeelt. Het is goed denkbaar dat een 
dergelijke kandidaat zou winnen bij een enkele stemronde met relatieve meerderheid. 
46 Er zijn ook andere regels. Zie hiervoor bijvoorbeeld de bijlage van het rapport “De keuze 
van Duiven” van P2Managers d.d. 11 december 2007. 
47 Ook de verkiezing van de voorzitter van de PvdA maakte van een dergelijke procedure 
gebruik. Dit systeem leidde ertoe dat uiteindelijk niet Pronk tot voorzitter werd verkozen, 
ook al was hij het meest genoemd als eerste voorkeur, maar Ploumen. Een meerderheid van 
de PvdA’ers had liever Ploumen dan Pronk en hierdoor versloeg zij hem uiteindelijk in 
deze verkiezing. Stemmen die werden overgeheveld kwamen relatief vaak bij haar terecht 
en relatief weinig bij Pronk. 
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48 Organisaties die deze methode gebruiken zijn onder meer de Mathematical Association 
of America, American Mathematical Society, en American Statistical Association. Zie 
Brams, Steven J. Mathematics and Democracy: Designing Better Voting and Fair-Division 
Procedures. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2008, p. 6. 
49 Zie Brams, op. cit. 
50 Bij approval voting is het ook niet zeker dat de zogenaamde Condorcet-winnaar wordt 
geselecteerd (het alternatief dat elke tweestrijd met een ander alternatief zou winnen), maar 
ook hier geldt dat de kans dat de Condorcet-winnaar wordt geselecteerd bij approval voting 
aanzienlijk groter is dan bij de meest gangbare methode. 
51 Er vindt dus geen weging van de uitgebrachte stemmen plaats. Elke stem geldt als één 
stem, ongeacht of de betreffende kiezer op één, twee, of drie plannen heeft gestemd.  
52 Er zijn verschillende methoden denkbaar. Wij denken in eerste instantie aan het verdelen 
van de stembiljetten in de zestien mogelijke categorieën, uitgaande van vier alternatieven 
(inclusief blanco, exclusief ongeldig). Bij grotere aantallen alternatieven wordt het aantal 
mogelijke combinaties dermate groot dat een andere methode wenselijker is. In dat geval 
ligt het meer voor de hand om per alternatief een telling te verrichten, in plaats van de 
stembiljetten in alle mogelijke combinaties te verdelen. 
53 Bij twee plannen ligt de mogelijkheid van een “meervoudige stem” (stem voor meer dan 
één plan) niet voor de hand, omdat de belangrijkste reden voor een dergelijke vraagstelling 
dan wegvalt: het plan met de meeste stemmen heeft dan per definitie de voorkeur boven het 
andere. 
54 Brams, op. cit. 
55 Mocht de raad besluiten dat hij niet alleen advies wil vragen aan de bevolking over de 
vraag hoe het te ontwikkelen plan eruit moet zien, maar ook over de vraag of het bestaande 
centrum aangepast moet worden dan wel behouden moet blijven, dan heeft dat gevolgen 
voor de vraagstelling. Ons advies luidt om in dat geval de in deze notitie voorgestelde 
vraagstelling te hanteren met toevoeging van een vijfde antwoordcategorie, te weten “Plan 
E: Behoud van het bestaande centrum”. 
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