
D66 moet wegblijven 
uit de smalle marges 

van de politiek 
In gesprek met Boele Staal 

"A Is politieke partij moet je jezelf voortdurend twee vra-
gen durven stellen: heb je bestaansrecht en waar sta je 

voor? Die vragen zijn allebei belangrijk, maar je moet ze niet 
met elkaar vermengen. De eerste vraag moet in de Nederlandse 
context worden gezien tegen de achtergrond van een meer
partijenstelsel met een lange traditie. Dat betekent dat er ruim
te is voor een flink aantal politieke kleuren en nuances. Wij zijn 
geen land voor twee of drie politieke stromingen. De kiezers heb
ben, met hun stemgedrag, telkens weer aangegeven dat zij hech
ten aan meer dan slechts twee of drie politieke partij'en om tus
sen te kiezen. Wanneer ik uitga van die werkelijkheden, zie ik 
geen grond voor het streven naar een beperking van het aantal 
politieke partijen of naar een samenvoeging van bestaande par· 
tijen. Ik vind die discussie dan ook niet zo zinvol. Meer specifiek 
kun je vervolgens constateren dat er veel kiezers behoefte heb
ben aan een partij om op te stemmen, die trekken heeft van een 
liberale partij maar ook van een sociaal-democratische partij. 
Dat is al heel lang zo. In deze tijd komen dergelijke kiezers dan 
uit bij D66. Bijna een miljoen mensen hebben op ons gestemd bij 
de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Wij hebben 24 vertegen
woordigers in de Tweede Kamer. Dat is in feite het belangrijkste 
antwoord op de vraag of deze partij bestaansrecht heeft. En na
tuurlijk, met de idealen van Groen Links is niets mis. Maar dat 
maakt ons nog niet rijp voor een fusie. Want sociaal-economisch 
besef en politiek gedrag dat daarbij hoort, bepaalt het verschil. 
De tweede vraag, waar sta je voor, is van een ander kaliber. Hij 
valt feitelijk uiteen in weer twee vragen: wat wil je bereiken en 
hoe manifesteert de partij zich. Om met dat laatste te beginnen: 
dat heeft allereerst te maken met de vraag of een partij deel uit
maakt van de regeringscoalitie of van de oppositie. Dat lijkt mis
schien een open deur, maar toch denk ik dat veel mensen de 
betekenis van deze factor onderschatten. Voor D66 als rege
ringspartij dient voorop te staan, dat het kabinetsbeleid slaagt 
en winst oplevert voor de mensen die op ons hebben gestemd. 
Daar moeten we ons op richten. En dat moet je in zijn geheel be
zien. Uiteindelijk zullen de kiezers daarop hun oordeel baseren 
bij de volgende verkiezingen. 
Het is weleens moeilijk om dit totaalbeeld voor ogen te blijven 
houden. Het is verleidelijk om te zwichten voor het streven naar 
kleine succesjes en korte termijn winst. Om je te willen profile
ren in het politieke debat door bijvoorbeeld te streven naar 2004 

en niet 2007 als sluitingajaar voor de kerncentrale in Borssele. 
Of om je heel sterk te maken voor het uitbreiden van een verbod 
op nachtvluchten op Schiphol tot 7 uur in plaats van half7. Dat 
zijn - wat ik noem - de smalle marges van het politieke debat. Zij 
leveren in de Haagse circuits veel commotie op, maar het is de 
vraag of dat ook geldt voor de burgers. Het probleem is dat veel 
partijen juist die smalle marges aangrijpen om zich naar de me
dia en uiteindelijk de kiezers te profileren. Dat levert soms wel 
effecten op in de polls, maar op middellange termijn (en dan 
denk ik aan de zittingsduur van een kabinet) werkt dat voor een 
partij als D66 eerder tegen je dan voor je. Wij moeten ons beleid 
niet willen ophangen aan de polls als graadmeter voor succes, of 
onze opstelling in het politieke debat daarop richten. Het maakt 
nogal wat uit of je een regeringspartij of een oppositiepartij bent. 
Blijf daarom weg uit een discussie over de marges van de poli
tiek en hoed je vooral voor de neiging om je daarop te willen pro
fileren. 
Juist D66 heeft zich immers vaak verzet tegen een dergelijk ge
drag van andere partijen. Dat maakt deel uit van waar deze par
tij voor staat. Die herkenbaarheid moeten we wel zien te hou
den. Daarnaast moet D66 zich richten op het waarmaken in de 
praktijk van wat er politiek is afgesproken. Veel burgers zien 
dat, terwijl in Den Haag jarenlang over bepaalde zaken wordt 
gesproken, er in de praktijk niet zoveel verandert. Of dat er hele 
nieuwe ontwikkelingen optreden, waarmee onvoldoende reke
ning wordt gehouden bij de uitvoering van eenmaal genomen be
sluiten. Dat is een ernstig manco van het functioneren van het 
politieke bestuur in zijn geheel. D66 wil daar verandering in 
brengen, maar dreigt daarbij ook zelfregelmatig te kort te schie
ten. Wij krijgen soms negatieve trekjes die je ook bij andere par
tijen aantreft. Wij moeten bijvoorbeeld meer aandacht besteden 
aan de uitvoerbaarheid van politieke besluiten en aan de contro
le op die uitvoering. D66 kan hier baanbrekend werk verrichten. 
En dat verwachten onze kiezers ook van deze partij. Neem de 
criminaliteitsbestrijding, of de herijking van de sociale zeker
heid, of de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Dat zijn 
allemaal terreinen waar voortdurend concrete uitvoeringspro
blemen optreden. Maar in plaats van dat de politiek zich daarop 
richt, worden deze problemen toegedekt door steeds weer 
nieuwe stelseldiscussies te initiëren. Wij moeten proberen die 
cirkel te doorbreken, zoals bijvoorbeeld Els Borst dat nu doet in 
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de gezondheidszorg. Zij doet tenminste eindelijk iets aan de 
prijzen en tarieven in de gezondheidszorg. En dat na jaren 
waarin de politiek zich liet meeslepen in allerlei beschouwingen 
over stelselherzieningen en in onderling geharrewar, waarbij 
uiteindelijk Lubbers er aan te pas moest komen om de politieke 
geest weer in de fles te krijgen. Een ander kenmerkend besluit: 
de winkelsluitingswet en andere deregulering bij EZ. Daarmee 
toon je daadkracht. Nog een voorbeeld is bet binnenlands be
stuur. Het wordt tijd dat daarin eindelijk weer wat orde wordt 
aangebracht. Maar dan moet je de problemen voorop stellen die 
om een antwoord vragen en niet de bijzondere gevoeligheden 
van een burgemeester in een randgemeente. De zakelijkheid 
mag het niet verliezen van bestuurdersbelangen. Dat is bij de 
uitwerking van het beleid teveel gebeurd en dat accepteren de 
kiezers niet. Zo interpreteer ik althans de uitkomst van de refe
renda in Amsterdam en Rotterdam. En tenslotte de organisatie 
van de politie. De politiek heeft 15 jaar gesproken over de vraag 
wie het op dit terrein voor het zeggen dient te hebben. Intussen 
stapelden de problemen in de praktische uitvoering zich op en 
de gevolgen daarvan zien we nu. Op deze terreinen liggen kan
sen voor D66 die beter zouden moeten worden benut. Dáármee 
kan D66 zich profileren, dat wil zeggen in bestuurdersgedrag 
meer dan in standpWlten in de marge. De profileringsdrift op 

standpWlten leidt in de praktijk ook vaak tot de iging om el
ke wet waarover wordt gesproken te voorzien van dere bepa
lingen, het formuleren van uitzonderingen, het ··ren van bij
zondere regels voor specifieke groepen enzovoorts. artijen zoe-
ken dan een uitzonderingsgroep en maken zich oor sterk. 
Het gevolg is dan niet zelden: praktisch onuitv of zelfs 
nauwelijks begrijpelijke wet- en regelgeving. We moeten juist 
categoraler gaan denken. Vooral de uitvoerbaar eid zou een 
veel belangrijker criterium dienen te zijn dan n het geval is. 
Belangrijke vragen zijn dan: hoe kan het beter, h kan de re
aliteitszin worden verhoogd, hoe kan de uitvoering· zo dicht mo
gelijk bij de burger worden gepositioneerd. Als je at doet kWl 
je praktisch laten zien waar je voor staat, wat je t stand wilt 
brengen en wat je tot stand hebt gebracht. Dat is 10ms ook las-
tig, zeker als je in het kabinet een midden !tie bekleedt. 
Maar als dit kabinet nog twee jaar slagv · ~ beleid kan 
maken dat ook goed wordt uitgevoerd, dan ben ik 'et ontevre
den. Dan hebben we iets waarmee we naar de ki zers kWlnen 
gaan. Zij vellen dan wel hun oordeel over wat hebben be
reikt. De kiezers denken vaak zakelijker en in v r,l grotere lij
nen dan politieke partijen zelf. We moeten oog he 1ben voor het 
verschil tussen leden en de kiezers. Dat is ook n werkelijk
heid die voor een regeringspartij extra weegt" ( 

De coalitie in GS 
scherp houden 

In gesprek met Patriek Poelman 

'' H et College van Gedeputeerde Staten van Noord Hol-
land slaat niet genoeg acht op openbaarheid en het 

democratisch gehalte van het bestuur. Waarden die voor D66 
belangrijk zijn als het gaat over openbaar bestuur. Er is een 
sterke behoefte aan 'deals', dat wil zeggen: aan onderlinge af
spraken over politieke kwesties tussen bestuurders. Deze spelen 
tegenwoordig een belangrijker rol in de besluitvorming dan de 
uitwisseling van argumenten in een openbaar debat. De andere 
partijen, CDA, VVD en PvdA, allen vertegenwoordigd in het Col
lege, lijken zich in die gang van zaken prima te kWlDen vinden. 
Bij ons is dat niet het geval, want D66 is een partij die zich op de 
kwestie zelf wil richten en op basis van argumenten wil discus
siëren alvorens tot een besluit te komen. En dat is wat anders 
dan onderling gemaakte afspraken formeel te laten bekrachti
gen door de Staten. 
Het lijkt erop dat de politiek discussie zich verplaatst naar de 
bestuurskamers van het College en andere belanghebbenden, 
wat strikt genomen neer zou komen op het einde van het politie
ke debat. Laat ik twee voorbeelden geven. Na het referendum 
over de stadsprovincie in Amsterdam is de grote vraag hoe wij 

verder moeten met de bestuurlijke herindeling. 
van D66 was voor de stadsprovincie omdat er een j · te demo
cratische basis voor het bestuur gevormd zou ku: en worden 
die in de huidige structuur ontbreekt, of alth veel minder 
sterk is. 
Het College van GS stelt zich nu op het standpunt 
de betrokken gemeenten functioneel moet wo n samenge
werkt. Met andere woorden, een voortzetting van , e WGR (Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, CT). Maar waar blijft in deze 
optie het antwoord op de vraag naar de democrati he legitima
tie van het bestuur? Dat antwoord is er niet en ar lopen wij 
als D66 fractie tegen te hoop. Want het gevolg va het College
standpunt zal zijn dat de volksvertegenwoordig op vrijwel 
alle beleidsterreinen niet meer het laatste woo hebben, c.q. 
monddood worden gemaakt. 
Een tweede voorbeeld ontleen ik aan het onl uitgebrachte 
jaarverslag Ruimtelijke Ordening van de provincie Daarin staat 
onder meer te lezen dat de overheid niet boven m 
dere maatschappelijke actoren staat. De provincie 
samen te werken met partners - gemeenten, 
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