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Het referendum 
( 

Doo r N i c ky van 't R i e t 

I neen tijd waarin het democratisch 
proces door middel van inspraak 
geworteld schijnt in de samenle

ving, blijkt er onvrede te bestaan over 
het functioneren van de betrokkenheid 
van de burgers bij het bestuur. 

Hoe staat het met onze delen die de kwaliteit van de democratie 
vergroten. Het Wetenschappelijk Bureau 
van de partij heeft hierover recentelijk 
een brochure uitgebracht: 'Referenda en 
Politiek'! De redactie van Idee vroeg mij 
het thema hier te introduceren. 

parlementaire derrwcratie? 
Zijn nieuwe middelen nodig? 

De SWB bracht een 

In de jaren zestig werd de behoefte aan 
medezeggenschap geuit, in de zeventiger 

brochure uit - een vooruitblik. 

jaren leidde dit tot de inbedding ervan in 
de bestuurlijke besluitvorming, maar eind tachtiger jaren begon 
de onvrede met het resultaat zich af te tekenen. Nu in de ne
gentiger jaren heeft dit geleid tot een nieuwe crisis. 
De inspraak, deze vorm van 'medezeggenschap' van de burger, 
functioneert slecht en leidt tot onvrede. Dit heeft nu weer de 
wens tot minder inspraak tot gevolg, met als argumenten: pro
cessen duren te lang, besluitvorming wordt versnipperd, resul
taten leiden soms tot een door niemand gewild monstrum. Het 
Nimky-effect ('not in my backyard') 

Nieuwe vormen van participatie 

In het naaste verleden zijn er nieuwe instrumenten toegevoegd 
aan het parlementaire instrumentarium, zoals de Wet Open
baarheid van Bestuur en de Ombudsman. Iedere zichzelf res
pecterende lokale overheid houdt zich op dit moment ook bezig 
met Bestuurlijke Vernieuwing en zoekt naarstig naar ideeën en 
middelen om het ontstane gat tussen overheid en burger te 
dichten. 
Zelfs de rol van de politieke partijen komt in het geding: zij zoe

vindt plaats en vooral bij grotere pro
jecten als de Betuwelijn is de rol van de 
inspraak, afgezet tegen het belang van 
zo'n lijn en de kosten die met de op
lossing gemoeid zijn, een zeer ingewik
kelde. De neiging tot centralisme dreigt 

"Het referendum versterkt het politieke 
ken haar nieuwe, eigen identiteiten in 
een samenleving die individualiseert en 
ontideologiseert. Politieke partijen zou
den zich moeten bezinnen op hun inter
mediaire functie en afstand moeten 
kiezen ten opzichte van het ambtelijk 
circuit (zie de opmerkingen van Pieter 

debat en houdt de regenten wakker" 

(Pieter NiRuwenhuyzen) 

dan weer te ontstaan. Aan de andere kant staat de legitimiteit 
van de gekozenen ter discussie wanneer het draagvlak voor be
paalde beslissingen bij de meest betrokkenen ontbreekt. De 
protesten worden vooral gehoord als de indruk wordt gewekt dat 
er inspraak plaats heeft, maar er geen vervolg aan zal worden 
gegeven. Het effect is dat het bestuur zich vervreemdt van de 
burger en zo zijn we dus weer terug bij het begin van de dis
cussie. De burger stemt ni.et meer, is wantrouwend geworden en 
laat zich weinig aan de politiek gelegen liggen. 
Deze tendensen blijken ook uit het onderzoek van Tops. Men is 
redelijk tevreden over de dienstverlening, maar heeft grote on
vrede met de poverheid ervan en staat cynisch tegenover de poli
tici. Dat verklaart ook het hoge percentage (46%) van de gepeilde 
meningen die zeggen dat politieke partijen alleen maar geïnte
resseerd zouden zijn in hun stem en niet in hun mening. Dat de 
crisis in het (lokale) bestuur echt een punt van zorg is, blijkt ook 
uit het feit dat een meerderheid van de stemmers zich nu nog 
laat leiden door burgerzin, maar dat wanneer in de toekomst 
deze legitimiteit verder zal eroderen, deze bereidheid afneemt. 
Het lijdt geen twijfel, een langdurig voortbestaan van een gebrek 
aan vertrouwen in het politiek bestel vormt een bedreiging van 
het parlementair-politieke principe en zijn legitimiteit. Daarom 
is het nodig dat nagedacht wordt over nieuwe, aanvullende, mid-
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Fokkink en Theo Hooghiemstra in Ideeën 3) en de besluitvorming 
ten stad- of provinciehuize. Lokale partijen verschillen in de ogen 
van de burger nauwelijks; duidelijke programmatische verschillen 
worden niet of nauwelijks geprofileerd. Een oplossing voor deze 
impasse zou in elk geval al kunnen zijn: meer publieke beleidsin
houdelijke debatten tussen de politieke partijen. Deze vinden nu 
alleen partij-intern plaats, als zij al plaatsvinden. Uitbreiding van 
belangstelling vóór en participatie in het publieke debat kan 
onder meer worden bewerkstelligd door zorgvuldig georganiseerde 
referenda. De introductie van het referendum (een overgrote 
meerderheid van de bevolking is voorstander van een referendum, 
zo blijkt uit het onderzoek van Tops) kan bijdragen aan een ver
levendiging en dus een "externalisering" van de lokale politiek. 

Het referendum als middel 

Het referendum kan op verschillende manieren worden aan
gewend. Alleen al het houden van een referendum, ongeacht de 
uitslag, heeft al een stimulerende werking op de inhoud van het 
debat, zo bleek ook bij de gehouden referenda in Frankrijk en 
Denemarken over het verdrag van Maastricht. 
Ook de niet bedoelde effecten komen daarbij aan het licht (bij
voorbeeld de onvrede over de regering). In die zin wordt de be
trokkenheid van de burger bij de besluitvorming gestimuleerd en 
dit vergroot weer de betrokkenheid bij de politiek. Politici dienen 
zich te profileren; bovendien zal, plaatselijk, de rol en de beteke-
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nis van de landelijke politiek afnemen omdat het gaat om speci
fieke lokale standpunten. 
Het referendum kan als katalysator werken, houdt bestuurders, 
politici, ambtenaren en belangenvertegenwoordigers wakker en 
verlevendigt het politieke schouwspel. Onder de druk van een 
stemming wordt het debat minder vrijblijvend (W.J . Witteveen, 
hooglereaar KUB). Ook het rapport van de commissie Biesheuvel 
over de relatie kiezers-beleidsvorming sprak zich positief uit over 
referendum en volksinitiatief. Zij ziet enerzijds het primaat van 
het vertegenwoordigend stelsel en anderzijds de wenselijkheid 
van toenemende participatie van de burgers. In het algemeen 
was de commissie van mening dat zeker ook op decentraal niveau 
het beslissende referendum een correctie kan bieden op mogelijke 
onvolkomenheden van het representatieve systeem. Het kan lei
den tot een grotere betrokkenheid van de burgers bij het open
baar bestuur. Raadplegende referenda op decentraal niveau be
zag de commissie in haar interimrapport evenwel met gemengde 
gevoelens. Naar het oordeel van de commissie bestaat er geen 
twijfel over dat invoering van een referendum op decentraal 
niveau in strijd is met de huidige bepalingen van de grondwet. De 
gehele structuur van hoofdstuk 7 van de Grondwet gaat uit van 
het bestaan van een vertegenwoordigend stelsel en wijziging zou 
noodzakelijk zijn bij invoering van een beslissend referendum op 
decentraal niveau. Na de Kamerbehandeling van de aanbevelin
gen van de Commissie Deetman bleek de Kamer niet in meerder
heid bereid te zijn het referendum nader te onderzoeken. 

Hoe nu verder? 

Het enige voorbeeld van beslissende referenda in onze parlemen
taire geschiedenis hebben we gekend ten tijde van de Bataafse 
Republiek. Daarbij mochten studenten, minder bedeelden en 
Orangisten niet meestemmen en werd door het bewind bepaald 
dat thuisblijvers gerekend werden tot de voorstemmers. Sinds de 
invoering van de parlementaire democratie in 1848 kent Neder
land het beslissend referendum niet meer. Naast Finland is Ne
derland daarin het enige land in Europa. Wel is er vele malen 
over gesproken, in 1903 bijvoorbeeld toen Troelstra een voorstel 
tot invoering van een referendum indiende, gekoppeld aan een 
voorstel tot afschaffing van de Ie Kamer. In 1921 pleitte hij hier 
helaas weer tegen. In 1974 zou inzake het grondwets-herzie
ningsbeleid het wetgevingsreferendum worden afgewezen. Er 
werd vooral gesproken over de behoudende werking van het refe
rendum. 
In 1985 verscheen het genoemde rapport van de Commissie Bies
heuvel over de 'Relatie kiezers, beleidsvorming, referendum en 
volksinitiatief. Op 6 maart 1989 vond een DCV hierover plaats 
waar de PvdA zich voorstander toonde van zowel een correctief 
referendum, het volksinitiatief, als een raadplegend referendum. 
D66, in de persoon van Jacob Kohnstamm, koos slechts voor een 
beslissend referendum. CDA en VVD hadden grote bezwaren en 
in deze situatie is ook na de behandeling van de aanbevelingen 
van de Commissie Deetman geen verandering gekomen, hoewel 
het CDA bij monde van Brinkman haar koers lijkt (!) te wijzigen. 
Veel besluiten komen in de gemeente tot stand pas na langdurig 
overleg tussen politieke partijen, ambtenaren en belangengroe
pen. Een dergelijke situatie leidt er toe dat politieke compromis
sen worden geformuleerd die niet beantwoorden aan de overtui
ging van een meerderheid van de bevolking. De rechtvaardigings-

graad komt ter discussie te staan. Het referendum kan dan uit
komst bieden. Ook kan het referendum gezien worden als een 
middel om tussentijds verantwoording afte leggen en vertrouwen 
te vragen aan de burgers, maar dan over een bepaald onderwerp. 
Wat zijn de mogelijkheden voor een beslissend referendum? Bij 
een beslissend referendum op decentraal niveau zou grondwets
wijziging nodig zijn, zo concludeerde de Commissie Biesheuvel. 
Het is dus binnen de huidige Grondwet onmogelijk om als ge
meente zelf te besluiten een beslissend correctief referendum in te 
voeren. Dan resteert nog altijd de wèl geoorloofde vorm van een 
(niet-bindend) raadplegend referendum. Maar Fokkink en Hoog
hiemstra beweren anders in de brochure de SWB. Zij menen dat 
lokaal en regionaal de mogelijkheid bestaat tot het houden van 
het correctief besluit-referendum. 
Er is ook in mijn ogen een vorm te vinden die nauw aansluit op de 
wezenlijke kenmerken van het beslissend correctief referendum, 
dat zich tegelijkertijd beweegt binnen de grondwettelijke grenzen. 
De grenzen zijn dan dat een referendum niet beslissend kan zijn 
nádat de Raad een besluit heeft genomen. Een Raadsbesluit kan 
dan ook door een bepaalde uitslag van een volksstemming niet 
van rechtswege vervallen. De Raad is immers het hoogste or
gaan van de gemeente. Een referendum dient dus altijd plaats te 
vinden vóór de besluitvorming in de Raad. Bovendien kan een 
referendum slechts worden geïnitieerd door de Raad en niet door 
anderen, zoals bijvoorbeeld een groep burgers. 
Kortom, een raadplegend referendum is mogelijk voorafgaand aan 
besluitvorming. Een dergelijk referendum is echter niet bindend 
voor de Raad, tenzij deze zelf besluit dat zij zich zal houden aan de 
uitslag van het referendum. Deze vorm van zelfbinding is beslis
send voor de kans van slagen bij de aanwending van het instru
ment. 
Het referendum kan alleen betrekking hebben op een concept
besluit van de Raad. Een raadslid kan schriftelijk een motie van 
orde indienen, inhoudende een verzoek voor een referendum. De 
indieners motiveren dan hun verzoek met het argument dat de 
Raad een besluit dreigt te gaan nemen dat naar de overtuiging 
van de indieners niet wenselijk wordt geacht door een meerder
heid van de bevolking. De Raad besluit vervolgens tot het hou
den van een referendum indien een zeer grote minderheid het 
verzoek ondersteunt; het verzoek zou door minimaal 1/3 deel van 
de aanwezige raadsleden moeten worden ondersteund. Indien 
deze steun verkregen wordt, dan wordt de behandeling van het 
concept-besluit opgeschort. De Raad draagt dan aan B en W op 
om het referendum binnen een termijn van 3 maanden te orga
niseren. De procedure is dezelfde als bij verkiezingen. De vraag 
aan de kiezers is om ja of nee te zeggen tegen de tekst van een 
concept-besluit. Een grote groep kiezers is nodig om een voorstel 
middels het referendum afgewezen te krijgen, nl. een meerderheid 
van de kiezers, die ook de meerderheid vormde bij het aantal bij 
de laatste raadsverkiezingen opgekomen kiezers. Indien het con
cept-besluit wordt afgewezen, wordt het voorstel door B en W in
getrokken. Wordt het niet afgewezen, dan wordt de behandeling 
in de eerstvolgende Raadsvergadering hervat. 
Binnen de huidige (grond-)wettelijke bepalingen is het mogelijk, 
zo wordt ook in de SWB-brochure gesteld, om een referendum te 
houden. Laten we er mee aan de slag gaan, opdat we in de prak
tijk de oplossingen kunnen vinden voor het geponeerde vraagstuk 
van de kloof die steeds wijder gaapt, tussen p.olitiek en burger .• 
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