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Geachte heer Plasterk,
Op 10 november heeft u met ons, vertegenwoordigd door de heer Weterings voorzitter van de
commissie Bestuur en Veiligheid, gesproken over de kosten van het referendum.
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De aanleiding voor dit gesprek vormt de brief vanuit uw ministerie van 19 oktober . Hierin
wordt aangegeven dat er voor de organisatie van het referendum 20 miljoen euro
2
beschikbaar is. De VNG heeft hier op 2 november op gereageerd door aan te geven dat het
organiseren van een referendum vergelijkbaar is met de organisatie van een Tweede Kamer
verkiezing. De kosten van de laatst gehouden Tweede Kamer verkiezing bedragen 42,2
miljoen euro.
Tijdens het gesprek op 10 november heeft de VNG voorgesteld om de Algemene
Rekenkamer een oordeel te vragen over deze kwestie. Het is niet de bedoeling om de
Algemene Rekenkamer zelf onderzoek te laten doen. Het voorstel is om beide analyses aan
deze Kamer voor te leggen. Uw analyse waarmee onderbouwd wordt dat een bedrag van 20
miljoen euro toereikend is en onze analyse waarin aangetoond wordt dat een bedrag van 42,2
miljoen euro nodig is. Op basis daarvan kan de Algemene Rekenkamer een oordeel geven
zonder dat zij tijd kwijt is aan een eigen onderzoek.
Deze werkwijze, de Algemene Rekenkamer om een objectivering vragen, is ook toegepast bij
de discussie over de meerkosten van een combineerde Provinciale StatenWaterschapsverkiezing.
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Dit is naar onze mening een werkwijze waarmee we snel tot een oplossing kunnen komen.
Zoals in ons gesprek al aangegeven wordt er door veel partijen en organisaties kritisch
gekeken naar de organisatie van het referendum en daarmee samenhangend de kosten. Wij
willen dan ook snel tot overeenstemming komen. Wij stellen dan ook voor om zo spoedig
mogelijk gezamenlijk contact op te nemen met de Algemene Rekenkamer met het verzoek om
de kosten van het referendum te objectiveren.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs. C.J.G.M. de Vet
Lid directieraad
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