
 

  

MOTIE  2 
 

 
Agendapunt: 3.2 Kadernota 2020-2023 
 

 
Onderwerp: Dorpsreferendum 
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2019 
 

De Raad gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat:  

 het college terecht de participatie van de inwoners van de gemeente erg belangrijk vindt en dus hun 
betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente wil stimuleren en dat het college wil toezien op de 
democratische legitimatie (blz. 5 onderaan) van het bestuur; 

 er bij belangrijke ontwikkelingen met een grote impact op de leefomgeving / leven van inwoners 
behoefte kan zijn aan een raadgevend referendum voorafgaande aan het nemen van de besluiten om 
objectief vast te stellen wat de mening van de inwoners is; inspraakavonden e.d. niet als alternatief 
kunnen dienen aangezien deze vaak door relatief weinig inwoners worden bezocht, deze inwoners 
geen volksvertegenwoordigers zijn en er geen formele stemming plaats vindt; 

 er in meer dan 100 gemeenten in Nederland een vorm van referendum mogelijk is en dat die lokale 
referenda – volgens het NRC (23-2-2018) zijn er de afgelopen decennia gemiddeld 5 per jaar 
gehouden - duidelijk voorzien in een behoefte van het bestuur en in een behoefte van de kiezers; 

 
Daarom van mening is dat: 

 het wenselijk is om ook in de gemeente Barneveld het lokale raadgevende referendum mogelijk te 
maken en wel zodanig dat die inwoners die met name worden ‘getroffen’ of om wiens leefomgeving, 
belang enzovoort  het met name gaat hierover kunnen stemmen en zo meetbaar kunnen 
participeren;  
 

 
verzoekt het college om een voorstel voor een verordening ‘dorpsreferendum’ op te stellen waarin in ieder 
geval wordt geregeld dat:  

 zowel een kiezer als een raadslid een raadgevend referendum kan aanvragen voorafgaand aan (een) 
besluit(en) over een ingrijpend lokaal plan /vraagstuk of over een op zichzelf staand belangrijk 
onderwerp;  

 het referendum wordt gehouden in het gebied of dorp waar de effecten van het ingrijpende lokale 
plan  - dan wel de problematiek rond een vraagstuk of onderwerp met name worden verwacht; 

 het ‘referendum gebied/dorp’ wordt bepaald door een cirkel te trekken in de gewenste afstand – aan 
te geven door de verzoeker(s) -tot de locatie waar het om gaat, met dien verstande dat de cirkel 
minimaal een straal van een kilometer zal hebben;  

 het inleidende – en definitieve verzoek van de kiezer moet worden ondersteund door een aantal 
kiezers, waarvan het aantal zal worden uitgedrukt in een percentage van de kiezers woonachtig in het 
referendum gebied / dorp, en waarbij het percentage overeenkomt met het gemiddelde percentage 
dat in andere gemeenten wordt gehanteerd. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Lokaal Belang 
Mijntje Pluimers 
Gonda Lenters 
 

 


