
REFERENDUMCOMMISSIE 
Gemeente Houten 
 
 

Flyer "Referendum Ruimtelijke Koers"  

 

De gemeente heeft huis aan huis de flyer "Referendum Ruimtelijke Koers" laten verspreiden. In de 

flyer staat informatie over (het stemmen tijdens) het referendum, over (de aanleiding voor) de 

Ruimtelijke Koers en over het voorgenomen raadsbesluit. Op de achterkant van de flyer zijn enkele 

verwijzingen opgenomen. Hierna gaat de referendumcommissie op de verschillende onderdelen in.  

 

De tekst van de flyer is vooraf aan de referendumcommissie voorgelegd. Zij heeft diverse suggesties 

voor aanpassing gedaan. Deze zijn overgenomen.  

 

T.a.v. de informatie over (het stemmen tijdens) het referendum 

Deze informatie is vrij technisch van aard, op de inleidende tekst na. Daarin staat dat de 

gemeenteraad de inwoners om hun mening wil vragen om tot een goede beslissing over de 

Ruimtelijke Koers te komen. En dat de raad hiervoor een raadplegend referendum heeft 

uitgeschreven. Deze informatie is feitelijk juist. Op grond van de Referendumverordening Houten 

besluit de raad namelijk tot het houden van een referendum, waarmee hij de mening van de inwoners 

vraagt voordat er een definitief besluit wordt genomen. Achteraf bezien had de referendumcommissie 

er echter beter aan gedaan de gemeente te adviseren om in de flyer ook te vermelden dat het initiatief 

voor het referendum van inwoners komt.  

 

T.a.v. de informatie over (de aanleiding voor) de Ruimtelijke Koers  

De gemeente heeft de keuze gemaakt om deze informatie (mede uit kostenoverwegingen) zeer 

beknopt te houden. De referendumcommissie heeft hier geen moeite mee, omdat in de flyer een 

verwijzing is opgenomen naar de website met uitgebreidere neutrale informatie en naar de 

gemeentelijke website voor informatie over de totstandkoming van de Ruimtelijke Koers. 

De referendumcommissie heeft geen feitelijke onjuistheden in deze tekst geconstateerd. De 

terminologie is neutraal en er wordt geen partij gekozen. Noch het standpunt van de voorstanders, 

noch dat van de tegenstanders is verwoord.  

 

T.a.v. de informatie over het voorgenomen raadsbesluit (in het gele vlak van de flyer) 

De flyer is vooral bedoeld om kiezers te informeren over het voorgenomen raadsbesluit, omdat zij 

daarover moeten stemmen. De vraagstelling van het referendum luidt immers:  

“Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?” 

 

Het voorgenomen besluit is het besluit van de gemeenteraad inclusief amendementen. Dat besluit is 

qua formulering niet volledig neutraal. Het is bovendien ingewikkeld en zeer uitvoerig. Daarom heeft 

de gemeente er een zo neutraal mogelijke, begrijpelijke samenvatting van gegeven. Dat daardoor 

nuances verloren gaan, wordt gecompenseerd door de verwijzing naar voornoemde neutrale website, 

waarop tevens het volledige voorgenomen raadsbesluit is te lezen. 

 

Door de aangenomen amendementen heeft het voorgenomen besluit geen betrekking op de 

ontwikkelingen in Noordwest en Oost zoals die in het document “Concept Ruimtelijke Koers Houten 

2040” staan, maar op onderzoeken naar mogelijke ontwikkelingen in die gebieden. Het voorgenomen 

besluit omvat wel de (bouw)ontwikkeling in het Centrum, De Koppeling en De Molenzoom. Met 

betrekking tot die gebieden heeft de raad geen amendementen aangenomen. In het voorgenomen 

raadsbesluit staat niets over hoog- of hogere bouw in de genoemde gebieden. Hierover kan dus ook 

niks in de samenvatting staan.  

 



 

T.a.v. de verwijzingen op de achterkant 

Omdat de informatie in de flyer erg beknopt is, is het goed dat de gemeente verwijst naar de speciale, 

neutrale referendumwebsite www.referendumruimtelijkekoers.nl.  

 

Voor wat betreft de totstandkoming van de Ruimtelijke Koers wordt verwezen naar de reguliere 

website van de gemeente Houten. De referendumcommissie vindt dit toelaatbaar, al is de informatie 

op die website niet neutraal. Van de gemeente kan niet verwacht worden dat zij deze informatie, die 

grotendeels al bestond voordat het besluit tot het houden van het referendum werd genomen, 

verwijdert. 

 

Er is door beide websites veel informatie beschikbaar over de Ruimtelijke Koers en het referendum. 

Het is, net zoals bij andere verkiezingen, ieders eigen verantwoordelijkheid om zich al dan niet in deze 

informatie te verdiepen. 

 

In de flyer is geen verwijzing opgenomen naar websites van tegenstanders van de Ruimtelijke Koers. 

Dit is terecht. Een dergelijke verwijzing hoort niet thuis in een neutrale flyer. Het is aan de 

tegenstanders (én de voorstanders) om in campagnetijd zelf hun standpunten onder de aandacht van 

de kiezers te brengen. 

 

Conclusie 

De gemeente heeft de kiezers in begrijpelijke taal willen informeren over het voorgenomen 

raadsbesluit waar zij bij het referendum over mogen stemmen. Zij heeft gekozen voor een zeer 

beknopte flyer. De referendumcommissie vindt de flyer niet misleidend en in voldoende mate neutraal. 

Zij zal de gemeente dan ook niet adviseren de tekst te rectificeren of anderszins terug te komen op de 

inhoud van de flyer. 

 

Tot slot 

De referendumcommissie verwijst graag naar haar adviezen over de vraagstelling van het referendum 

en over neutrale informatievoorziening versus campagnevoering op 

www.referendumruimtelijkekoers.nl.  

 

Zij vertrouwt erop dat de kiezers aan de hand van de neutrale én de partijdige informatie kunnen 

bepalen of zij bij het referendum voor of tegen stemmen. 

 

 

De referendumcommissie 

 

de voorzitter,    de secretaris 

 

 

 

 

C.C.L. Wagenaar  I.H. Derks 

 

http://www.referendumruimtelijkekoers.nl/
http://www.referendumruimtelijkekoers.nl/

