
PERSBERICHT: INWONERS DIENEN BEZWAAR IN TEGEN WEIGEREN REFERENDUM RIVIUM 
 
 
Capelle aan den IJssel, 2 oktober 2020 
 
De initiatiefnemers voor een referendum over de bouwplannen voor het Nieuwe Rivium hebben 
bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Capelse gemeenteraad. De gemeenteraad besloot op 
28 september 2020 om geen referendum toe te staan over het Gebiedspaspoort 2.0.  
De initiatiefnemers kunnen zich niet vinden in de motivering van de gemeenteraad en willen dat er 
alsnog een referendum komt. 
 
De initiatiefnemers van het inleidend referendum (3 wijkbewoners van Fascinatio) verzamelden in 
korte tijd niet de benodigde 70, maar bijna 180 handtekeningen van inwoners uit diverse wijken van 
Capelle aan den IJssel. Alhoewel aan de eisen werd voldaan en er een positief advies lag van de 
onafhankelijke referendumcommissie, besloot de gemeenteraad toch de initiatiefnemers niet de 
gelegenheid te geven tot het indienen van een definitief verzoek. 
 
Volgens de gemeenteraad vindt Gebiedspaspoort 2.0 zijn grondslag in Gebiedspaspoort 1.0 en had 
daar een referendum over gehouden moeten worden. Ook stelt de gemeenteraad dat vertraging door 
een referendum een groot risico betekent voor het afhaken van investeerders en dat de vertraging 
voor de woningbouw onwenselijk is. Ten slotte stelt de gemeenteraad dat de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten een uitzondering mogelijk maakt als er al een uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure is gevolgd.  
 
De initiatiefnemers kunnen zich niet vinden in de motivering van de gemeenteraad om hun verzoek 
tot het houden van een referendum af te wijzen. Er zijn slechts een beperkt aantal weigeringsgronden 
opgenomen in de referendumverordening 2020 en daar wordt volgens hen niet aan voldaan. De 
initiatiefnemers voelen zich hierin ook gesteund door het advies dat op 24 september 2020 werd 
uitgebracht door de onafhankelijke referendumcommissie. 
 
De initiatiefnemers hadden 6 weken de tijd om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen, maar 
hebben dit binnen 4 dagen na het besluit gedaan. 
 
“We zijn niet tegen woningbouw in het Rivium of tegen het aanpakken van de leegstand. Ook realiseren 
wij ons dat er een woningtekort is in de regio, maar de huidige plannen zijn te groots en te risicovol en 
gebaseerd op zeer ambitieuze uitgangspunten. Dat is een gevaar voor de omliggende wijken, maar 
eigenlijk voor grote delen van Capelle aan den IJssel. Het Rivium ligt aan de belangrijkste verkeersader 
van Capelle aan den IJssel, de Abram van Rijckevorselweg, en die staat al vaak genoeg vast. Inwoners 
van Capelle aan den IJssel moeten zich hierover kunnen uitspreken in een referendum.”, aldus de 
initiatiefnemers.  
 
De initiatiefnemers hebben nog niet besloten of zij de voorzieningenrechter om een voorlopige 
voorziening zullen vragen, maar zijn wel van plan om op korte termijn via crowdfunding geld in te 
zamelen om een eventuele beroepsprocedure mogelijk te maken. 
 

 
Meer informatie:  
 
Kijk op www.wijwillenditniet.nl, een website van de initiatiefnemers, voor meer informatie, of stuur 
een email naar rivium@wijwillenditniet.nl  
 
 

http://www.wijwillenditniet.nl/
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