
 

 

Aan de voorzitter van de Referendumcommissie  
mevrouw mr. M.C. van der Laan 
Postbus 11713  
2502 AS Den Haag 
 
Apeldoorn, 8 november 2017 
 
Betreft: bezwaar tegen datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
 
 
 
Geachte mevrouw Van der Laan, 
 
Wij hebben kennis genomen van de bekendmaking van de Kiesraad van 1 november jl. ten 
aanzien van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De 
Kiesraad geeft op haar website aan dat de Referendumcommissie binnenkort bekend maakt 
wanneer het referendum plaatsvindt, en dat het waarschijnlijk is dat het referendum 
gecombineerd wordt met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Door deze 
brief maken we bezwaar tegen deze datum van het referendum die op basis van Wet 
raadgevend referendum artikel 55 en 56 is voorgesteld.  
 
Het is wellicht om vanwege financiële en organisatorische redenen handig het referendum 
en de gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde dag te organiseren. Echter, ons belangrijkste 
bezwaar is dat het referendum over een ‘landelijk’ verkiezingsthema de lokale democratie 
niet zou mogen aantasten. We voorzien dat de gemeenteraadsverkiezingen te veel 
worden beïnvloed door het onderwerp van het referendum, doordat de debatten in de media 
en sociale media in beslag worden genomen door het referendum-thema. Bij lokale 
verkiezingen behoort het over lokale thema's te gaan, en niet over een wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  
 
Voor de goede orde: wij nemen geenszins stelling over de inhoud en wenselijkheid van het 
referendum. We volgen het besluit van de Kiesraad en de uitkomst van de beraadslaging in 
het parlement in deze.  
 
Wij verzoeken de referendumcommissie de datum van het referendum te herzien en in uw 
advies aan het parlement te adviseren het referendum niet op de datum van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te laten plaatsvinden.  
 
Hoogachtend, 
 
Bonnie ten Damme, fractievoorzitter PSA 
Paula Donswijk, fractievoorzitter D66 Apeldoorn 
Henk van den Berge, fractievoorzitter SGP Apeldoorn 
Roelof Veen, fractievoorzitter CU Apeldoorn 
Erica Schmahl, fractievoorzitter VVD Apeldoorn 
Harry Vos, fractievoorzitter PvdD Apeldoorn 
Wim Willems, fractievoorzitter Lokaal Apeldoorn 
Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter CDA Apeldoorn 

 
Contactgegevens: 
w.willems@apeldoorn.nl / 06 263 605 55 
j.vanderborg@apeldoorn.nl / 06 546 344 46 
 
P.s.: een afschrift van deze brief is verzonden aan alle burgemeesters en gemeenteraden 
van Nederland 
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