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Onderwerp: raadsvoorstel 06.0130 in relatie tot de vraagstelling over het referendum RijnGouweLijn 
 
 
Geachte Raad, 
 
In verband met de behandeling van raadsvoorstel 06.0130 in de raadsvergadering op 7 december heeft 
het Presidium de Referendumkamer  gevraagd om een toelichting te geven op de relatie tussen dit 
raadsvoorstel en de te ontwerpen vraagstelling voor het referendum over de RGL. De aanleiding voor 
deze vraag is het feit dat het raadsvoorstel twee alternatieve concept-besluiten A en B bevat.  
 
In de vergadering van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid op 21 november kwam de vraag aan de 
orde of dit noodzakelijkerwijs leidt tot een referendumvraag die ook in een A/B-vorm is gegoten. Dat is 
niet het geval. Het voorliggende raadsvoorstel legt aan u een keuze voor: of meewerken aan de RGL 
volgens het voorkeurstracé, of dat niet doen. Die vraag kan worden vertaald in een referendumvraag 
waarbij aan de kiezers een keuze tussen "voor" en "tegen" wordt voorgelegd, net als wij hebben voor-
gesteld voor het referendum over de winkeltijden.  
Over de precieze formulering van de referendumvraag zullen wij advies uitbrengen nadat u besloten 
hebt om het referendum inderdaad te laten plaatsvinden en nadat het raadsvoorstel 06.0130 is behan-
deld tot aan de eindstemming. Een van de vragen daarbij zal zijn of in plaats van de term "voorkeurstra-
cé" iets kan worden gevonden dat inhoudelijk voldoende aansluit bij de concept-raadsbesluiten, maar 
duidelijker is voor de kiezers. 
Wanneer het referendum te zijner tijd een meerderheid voor de keuze "voor" oplevert, kan de Raad dit 
honoreren door daarna te kiezen voor concept-besluit A. Wanneer de meeste kiezers "tegen" stemmen, 
kan concept-besluit B worden gekozen. 
 
Het bovenstaande neemt niet weg dat u er op 7 december ook voor zou kunnen kiezen om een van de 
alternatieven A en B uit het concept-raadsbesluit te schrappen. Het referendum kan daarna gaan over 
de vraag of de kiezers voor of tegen het resterende alternatief zijn. Uiteindelijk komt dit neer op dezelfde 
keuze, maar via een andere weg. 
 
 
Hoogachtend, 
De Referendumkamer van de gemeente Leiden, 
 
 
 
mw. E.H.T. van der Vlist, secretaris    L. Beijen, voorzitter 
 


