Referendum, wondermiddel of zoethoudertje?
Het Verdrag van met de Oekraïne moet nog officieel ‘heroverwogen’ worden. Toch dienen zich al
weer nieuwe onderwerpen aan, waar de Nederlandse kiezer zich over uit zou moeten spreken via
een referendum. Het gaat daarbij om de vraag of we niet vaker referenda zouden moeten
organiseren. Ik ben er groot voorstander van, dat de kiezer meer aan zet is. De burger moet vaker
zijn stem laten horen.
Niet voor alle onderwerpen volstaat een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Niet voor alles zijn de opties ‘voor’ of
‘tegen’. Wetsvoorstellen zouden onnodig gesimplificeerd worden. Zeker ook als het gaat om
Europese aangelegenheden. Nuance is noodzakelijk. Ook rijst de vraag, of een opkomstpercentage
van 30% wel voldoende is om te spreken over een meerderheid van stemmen. Is een referendum wel
de weg, waarmee we de betrokkenheid van kiezers op het beleid kunnen vergroten.
Zeker wanneer de afstand tussen de kiezer en het beleid groot is, zoals in Europa, zijn er goede
redenen de band met de kiezer te verbeteren. Ik stel daarom voor binnen de huidige zittingstermijn
van vijf jaar voor de afgevaardigden in het Europees Parlement de helft van hen elke 2,5 jaar te
vernieuwen. De kiezer kan zich dan om de 2,5 jaar uitspreken over kandidaten en de resultaten tot
dan toe. Dat brengt leven in de brouwerij en vitaliseert de rechtstreekse democratie.
Mijn tweede voorstel is een pleidooi voor betere en effectievere regelgeving die zich richt op
hoofdzaken. De overheid dient als wetgever de samenwerking te zoeken. Zo nam ik het initiatief om
steden een directere stem in Europa te geven en steden zelf aanspraak te laten maken op de
Europese fondsen. Steden komen nu met ideeën, willen meepraten en meedoen. Dit leidt tot het
‘Pact van Amsterdam’ dat op 30 mei wordt vastgesteld.
Mijn conclusie is dan ook, dat lang niet alles draait om ‘voor’ of ‘tegen’ of om ‘ja’ of ‘nee’. Het gaat
om het vergroten van de invloed op het beleid, om directe input. Om verbinding en samenwerking.
Niet om een zoethoudertje. Daar zeg ik wel graag ‘ja’ tegen.

