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Vz,  "Ik geloof in referenda, niet om ons representatieve stelsel te vernietigen, maar om haar 
te corrigeren wanneer zij niet meer representatief is" 

Dit zijn de woorden van Theodore Roosevelt, Amerikaans president van 1900 tot 1909. Het 
zijn tevens de woorden waarmee de memorie van toelichting van een wetsvoorstel uit 2005 
begint. Op dit wetsvoorstel is het huidige voorstel voor een raadgevend referendum 
gebaseerd dat in april in de Eerste Kamer wordt behandeld. Het zijn ook woorden die D66 
onderschrijft! Of, in onze eigen woorden: een referendum zien wij als een noodrem van 
burgers om volksvertegenwoordigers terug te fluiten op voorgenomen besluitvorming. We 
zien het vooral NIET als een speeltje van politici om onwelgevallige besluiten die 
democratisch tot stand zijn gekomen tegen te houden.  

Vz  referenda - raadgevend, raadplegend, wel of niet correctief-zijn al decennia onderwerp 
van discussie. Tussen politieke partijen onderling, maar ook binnen politieke partijen zelf. 
Menig partij heeft afgelopen decennia haar visie hierop bijgesteld. Dat is eerder regel dan 
uitzondering. Dat geeft hoop vz. Zeker als we kijken naar de uitspraken van CDA-leider 
Buma. Die verkondigde afgelopen zaterdag dat het democratisch bestel hervormd moet 
worden. Ik spreek daarmee de hoop uit vz, dat de CDA-fractie dit als een aanmoediging ziet 
om postitief tegenover deze referendumverordening te staan. Want ook deze verordening 
draagt bij aan wat hun partijleider zaterdag zei: "We moeten democratie en samenleving 
dichter bij brengen." 

D66 is blij met deze referendumverordening, die wij als een goede uitwerking zien van onze 
motie van vorig jaar. Een uitwerking die inwoners van onze provincie de mogelijkheid geeft 
om de politiek op voorgenomen besluitvorming terug te fluiten. Daarbij vindt mijn fractie dat 
het inbouwen van drempels voor het uitschrijven van en interpreteren van een uitslag van 
een referendum niet alleen redelijk maar bovenal noodzakelijk is. Beiden dienen immers een 
democratische afspiegeling te blijven. Ook omdat  er hoge kosten mee zijn gemoeid, betaald 
van belastinggeld van alle inwoners. Of zoals de Memorie vanToelichting van het 
wetsvoorstel van 2005 zegt: "Het moet in alle redelijkheid een forse klus zijn, om 
medeburgers te bewegen hun steun te geven aan een correctief referendum, maar geen 
bijkans onmogelijke". Wij kunnen instemmen met de drempels zoals in dit voorstel 
opgenomen. 
 
Gezien de discussie in de commissievergadering over uitsluiten van besluiten van 
onderwerpen van referenda, heeft ook D66 bedenkingen bij artikel 2, lid l. Die stelt dat 
besluiten waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat andere dringende redenen 
aanleiding zijn om geen referendum te houden tevens kunnen worden uitgesloten voor een 
referendum. Wij hebben nadere uitleg gevraagd die wij wel goed begrijpen, en ik citeer: 
“PS kunnen bij meerderheid besluiten om een referendum niet te houden in verband met een 
ongewenst gevolg van het houden van een referendum over een voorgenomen besluit. Het 
gaat hierbij dan bijvoorbeeld om bezwaar of beroep, het voeren van een rechtsgeding, het 
uitstel van een besluit leidt mogelijk tot grote financiële claims of waarvan de 
inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden uitgesteld vanwege de ermee gemoeide 
spoedeisende provinciale belangen.” 
D66 zou deze uitleg voor alle transparantie graag in de toelichting opgenomen zien. Graag 
horen wij van GS of  zij hiertoe bereid zijn.  

vz, "D66 gelooft in referenda---- niet om ons representatieve stelsel te vernietigen, maar om 
haar te corrigeren wanneer zij niet meer representatief is" D66 is ook van mening dat  
dergelijke referenda altijd een democratische afspiegeling moeten blijven en dat daarom 
drempels gerechtvaardigd zijn, zoals ook in dit voorstel zijn opgenomen. 

 


