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VOORWOORD

‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.’ Deze zin, artikel 

50 van onze huidige Grondwet, wekte al vroeg mijn interesse voor het referendum tijdens 

mijn studie Bestuurskunde in Tilburg. De betekenis en reikwijdte van deze zin vormden 

het uitgangspunt van de cursus Rechtsfilosofie B van Hans Lindahl. Twaalf weken lang 

verdiepten wij ons als tweedejaars studenten in dit wetsartikel in relatie tot het referendum. 

In de kern draaide het in de cursus om de vraag of het referendum een plek heeft in een 

vertegenwoordigend politiek stelsel als het Nederlandse. Hiervoor werd de behandeling van 

het wetsvoorstel van het correctief bindend referendum van het kabinet-Kok II gebruikt. Dit 

wetsvoorstel sneuvelde tijdens de ‘Nacht van Wiegel’ in 1999. VVD-senator Wiegel vond 

dat het referendum niet paste in ons vertegenwoordigende politieke stelsel en stemde als 

enige coalitiegenoot tegen, waardoor het wetvoorstel niet de vereiste meerderheid kreeg. 

Deze cursus leerde mij om op analytisch niveau vanuit verschillende perspectieven naar het 

fenomeen van het referendum te kijken. Het liet mij ook inzien dat er door de Nederlandse 

politiek en door academici zeer verschillend naar het referendum werd en wordt gekeken.

De gewekte interesse voor het referendum kreeg een voor mij logisch vervolg in 

mijn bachelorthesis en later masterthesis. In mijn bachelorthesis onderzocht ik de vraag 

welke succes- en faalfactoren te onderscheiden waren bij enkele Nederlandse lokale 

referenda in de periode 1990 tot en met 2008. Voor de masterthesis richtte ik me op 

de vraag welke toekomstscenario’s met betrekking tot de mogelijke rol van nationale 

referenda in Nederland het meest realistisch leken, wanneer vanuit een internationaal-

vergelijkend perspectief werd gekeken naar enkele buitenlandse praktijken. Tijdens mijn 

werkzaamheden als student-assistent bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur kwam 

ik eveneens in aanraking met het referendum. Samen met collega’s Julien van Ostaaijen 

en Marcel Boogers onderzocht ik destijds het ICT-gebruik door burgers en lokale politici 

tijdens de discussie over de komst van een shopping mall in Tilburg, waarover in 2009 een 

gemeentelijk referendum werd georganiseerd.

Na deze studies bleef mijn interesse in het referendum overeind. Toen ik met mijn 

promotor Frank Hendriks begin 2012 de eerste gesprekken voerde over een mogelijke 

facultaire promotieplaats, werd al snel duidelijk dat het over het referendum zou gaan. 

Toen wisten we beiden nog niet dat het referendum in de jaren daarna lokaal, nationaal 

en internationaal volop in de maatschappelijke en politieke schijnwerpers zou komen te 

staan. Gedurende de verkennende gesprekken kwamen we er al snel achter dat een studie 

naar het lokale referendum in Nederland de grootste meerwaarde zou opleveren. Het 

laatste nationale referendum lag alweer jaren achter ons, terwijl de praktijk van het lokale 

referendum zeer actueel was. Van die relatief ongereguleerde lokale referendumpraktijk 

kon veel worden geleerd. Na veel lees- en denkwerk ging mijn interesse uit naar de vraag 



welke factoren de winst bij een referendum kunnen verklaren, bezien vanuit het perspectief 

van de initiatiefnemers. Een referendum is per slot van rekening meestal een strijd tussen 

twee partijen om de kiezersgunst. Zo begon mijn verdere avontuur in de wondere wereld 

van het referendum. De rest is geschiedenis.

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp, steun en begeleiding van 

een grote groep mensen, waarvan ik er hier een aantal wil bedanken. Ik ben Frank Hendriks, 

Maurice Adams en Laurens de Graaf erkentelijk voor de uitstekende begeleiding die ik de 

afgelopen jaren van hen mocht ontvangen. Zij waren altijd toegankelijk, constructief kritisch 

en bereid om met mij mee te denken wanneer ik daar behoefte aan had. En als de voortgang 

even wat vertraagde, stonden zij altijd klaar met bemoedigende en stimulerende woorden 

die mij motiveerden verder te werken aan het proefschrift.

Frank, bedankt voor alle nuttige opmerkingen en commentaren die ik de afgelopen 

jaren van je mocht ontvangen. Ik waardeer bovenal de vrijheid en steun die ik van je kreeg 

om steeds mijn eigen keuzes in het proefschrifttraject te maken. Soms vond ik dat spannend 

en werd ik daar wat onzeker van, maar het zorgde ervoor dat er nu een afgerond proefschrift 

ligt waar ik volledig mijn ei in kwijt kon. Ik zal onze leerzame gesprekken en discussies in 

het kader van dit proefschrift, gezamenlijke opinieartikelen in landelijke kranten en in het 

kader van ons boek ‘Democratische zegen of vloek’ niet vergeten.

Maurice, jij kwam in ieder gesprek dat wij hadden met verrassende opmerkingen die 

mij steeds weer tot denken zette. Je kritische houding tegenover het referendum hielp mij 
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Laurens, als enige van de drie begeleiders was jij direct betrokken bij zowel 

mijn bachelor- en masterthesis als bij mijn proefschrift. Je hebt mijn onderzoeks- en 

schrijfvaardigheden in deze periode steeds verder zien groeien. Met jouw scherpe blik 

en rake opmerkingen heb jij hier zelf een grote bijdrage aan geleverd. Tijdens mijn traject 

wisselde je twee keer van baan. Desondanks ben je mij vanuit je nieuwe rollen steeds met 

veel enthousiasme blijven begeleiden: dank daarvoor! Dank ook voor de adviezen over 

allerlei zaken die, naast het schrijven van een proefschrift, ook heel belangrijk zijn.

Veel dank aan alle (oud-)collega’s van het Tilburg Institute of Governance en de 

voormalige Tilburgse School voor Politiek en Bestuur voor hun steun en hulp. Hoewel ik 

niemand tekort wil doen, wil ik Sabine van Zuydam, Wiljan Hendrikx, Ammar Maleki, Andrea 

Frankowski, Arlette van den Berg, Charlotte Wagenaar en Wieke Blijleven danken voor alle 

gesprekken over onze onderzoeken, over het leven als promovendi en over de frustraties en 

onzekerheden die horen bij het schrijven van een proefschrift. Julien van Ostaaijen, Ted van 
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Hoofdstuk 1

1. INTRODUCTIE

1.1 Unieke positie van het lokale referendum in Nederland

‘Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?’ Deze vraag kreeg de Rotterdamse bevolking 

op 30 november 2016 in een raadgevend referendum voorgelegd. Het referendum was 

een initiatief van het Actiecomité Woonreferendum, dat circa 13.000 handtekeningen had 

verzameld.1 Een ruime meerderheid van 72% van de opgekomen kiezers stemde tegen de 

plannen van het gemeentebestuur (Gemeente Rotterdam, 2 december 2016). De opkomst 

bleef steken op 16,9% van het aantal kiesgerechtigden. Hierdoor werd de uitslag ongeldig 

verklaard. Voor een rechtsgeldige uitslag moesten 149.270 Rotterdammers (30% van het 

electoraat) bij de stembus opdagen. Het gemeentebestuur kon de Woonvisie doorzetten 

wegens een te lage opkomst. De initiatiefnemers van het Actiecomité Woonreferendum 

hadden de stemming ‘verloren’ (RTL Nieuws, 30 november 2016).

Op 22 november 2006 mochten inwoners van Delft zowel stemmen voor de 

Tweede Kamerverkiezingen als voor een lokaal referendum. Dit referendum ging over het 

voornemen van de gemeenteraad om in te stemmen met het ontwikkelingsplan voor de 

uitbreiding van camping Delftse Hout. Wanneer de raad het plan zou onderschrijven, kon de 

camping in oostelijke richting uitbreiden. De uitbreiding betrof circa 1,3 hectare, waarop 60 

kampeerplaatsen en een toiletgebouw zouden komen (Stadskrant Delft, 5 november 2006).

Voor de uitbreiding van de camping was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 

Kort voor de besluitvormende raadvergadering van 1 juni 2006 diende de heer Ravindra 

Kiel uit Delft een verzoek in voor het houden van een referendum over de kwestie. Kiel 

keerde zich tegen de voorgenomen kap van bomen en de verkoop van openbaar groen aan 

een private partij. Het lukte hem voldoende ondersteuningsverklaringen bijeen te krijgen 

voor het afdwingen van een referendum. Ruim 65% van de Delftenaren bracht zijn stem 

uit; een meerderheid van 64,6% daarvan keerde zich tegen de plannen. Het referendum 

was geldig als minstens 25% van het aantal kiesgerechtigden ‘tegen’ stemde. Dit was het 

geval. De gemeenteraad volgde de uitslag van het referendum. Het ontwikkelingsplan werd 

niet vastgesteld en de voorziene uitbreiding van camping Delftse Hout ging niet door. Kiel 

had hiermee een ‘overwinning’ behaald (Algemeen Dagblad, 23 november 2006; Delft op 

Zondag, 26 november 2006; Stadskrant Delft, 26 november 2006).

Het Rotterdamse en het Delftse referendum zijn voorbeelden van de in totaal 215 

lokale referenda die vanaf het begin van de twintigste eeuw tot juli 2018 hebben plaatsgehad 

(Van der Krieken, 2014; Broeksteeg & Van der Krieken, 2017). Dat is een groot aantal, 

althans vergeleken met landelijke referenda, waarvan er in de periode 2005-2018 drie zijn 

gehouden (over de Europese Grondwet in 2005, over het EU-Oekraïne Associatieakkoord 

1 Volgens artikel 5 lid 2 van de Referendumverordening Rotterdam 2007 dient een (definitief) 
verzoek door ten minste 10.000 ondertekenaars te worden ondersteund.
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in 2016 en over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in 2018) (Hendriks, 

Van der Krieken & Wagenaar, 2017). Met de recente afschaffing van de Wet raadgevend 

referendum, die de twee laatstgenoemde landelijke referenda regelde, lijkt het er niet op dat 

binnen afzienbare tijd nieuwe referenda op nationaal niveau zullen worden georganiseerd.

Op het niveau van de gemeenten leeft het referendum veel sterker. Sinds 1990 

zijn in totaal 159 referenda door gemeenten uitgeschreven.2 Het einde van de lokale 

referendumpraktijk is nog lang niet in zicht. In verschillende gemeenten worden door 

inwoners of door raadsleden geregeld pogingen ondernomen om een directe volksstemming 

te organiseren. Lang niet alle initiatieven voor een referendum zijn succesvol, maar dit laat 

onverlet dat het lokale referendum in veel gemeenten een veelbesproken onderwerp is.

De praktijk van het Nederlandse referendum gaat terug tot 1906, toen in de gemeente 

Hillegom een referendum werd gehouden over het afschaffen van de kermis (Gemeente 

Hillegom, 1906a). Naast gemeenten kunnen ook provincies en waterschappen op grond van 

de autonome verordeningsbevoegdheid adviserende referenda uitschrijven. Desondanks is 

in Nederland nog nooit een referendum georganiseerd over de (voor)genomen besluiten van 

de besturen van provincies en waterschappen. Vijf Nederlandse provinciebesturen hebben 

wel speciale regels voor het organiseren van een provinciaal referendum vastgelegd in een 

zogenaamde provinciale referendumverordening.3

Het Nederlandse lokale referendum neemt ten opzichte van het buitenland een 

bijzondere positie in. Anders dan bijvoorbeeld in Zwitserland, de Amerikaanse deelstaat 

Californië en verschillende Duitse deelstaten, is de referendumpraktijk namelijk niet of 

nauwelijks gereguleerd. Dit betekent dat de gemeentebesturen een grote vrijheid kennen 

voor wat betreft de vormgeving en inrichting van het referenduminstrument. Zij kunnen 

het referendum op veel onderdelen aanpassen aan de wensen die in de eigen gemeente 

leven. Dit kan zowel een voor- als een nadeel zijn. Een voordeel omdat het referendum 

daarmee een flexibel instrument is, dat breder kan worden ingezet dan wanneer het strak 

en uniform zou zijn gereguleerd via (decentrale) wetgeving. Een nadeel omdat de kracht van 

het instrument hierdoor kan verwateren. Een veelheid aan wettelijke vereisten zou ertoe 

kunnen leiden dat het instrument minder serieus wordt genomen of veel minder vaak wordt 

ingezet als middel om burgers te betrekken bij beleidsprocessen. Het instrument sluit dan 

niet aan bij de lokale behoefte aan burgerparticipatie. Vooralsnog is de enige harde regel 

voor het lokale referendum dat de uitslag de wetgever niet mag binden; het instrument is 

louter adviserend van aard (Elzinga, Hoogers, Koopman & Thomas, 1996; Westerweel & 

Van Tienen, 2017a; Westerweel & Van Tienen, 2017b). Raadsleden kunnen de uitslag van 

een referendum altijd naast zich neerleggen.

2 Dit cijfer is afkomstig uit archiefonderzoek dat in het kader van dit proefschrift is uitgevoerd. 
Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4. De primaire dataset is te raadplegen via 
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/FyRU7VH4zMgGfnW.

3 Het gaat om de provincies Limburg, Zeeland, Utrecht, Friesland en Noord-Holland.

11



16

Hoofdstuk 1

Ondanks de betrekkelijk unieke status van het Nederlandse lokale referendum, 

worden de meeste discussies over het instrument vooral gevoerd naar aanleiding van 

referenda over pregnante nationale of internationale kwesties (Gilhuis, 1981; Butler & 

Ranney, 1994; Pállinger, Kaufmann, Marxer & Schiller, 2007; Hollander, 2016; Jacobs et 

al., 2016; Hendriks et al., 2017; Van den Akker, 2018; Qvortrup, 2018). Discussies over 

de betekenis, reikwijdte, consequenties en andere aspecten van het lokale Nederlandse 

referendum vinden veel minder plaats. Daar waar deze discussies wel worden gevoerd, 

richten de studies zich op individuele casus (Saris et al., 1992; Van Praag, 1993; Boogers & 

Tops, 2001; Boogers & Tops, 2005; Rosema, 2005; Rosema, 2006; Rosema & Kock, 2009), 

beschrijvingen en analyses van een beperkte hoeveelheid lokale referenda (Elzinga et al., 

1996; Van Holsteyn, 1996), campagnes van gemeentelijke referenda (Neijens & Van Praag, 

1999), algemene overzichten van de situatie in verschillende landen (Schiller, 2011) en 

voornamelijk historische en juridische beschrijvingen (Koning, 1995; Steur, 2005).

Er is dus relatief veel onderzoek naar (inter)nationale referendumpraktijken en relatief 

weinig naar lokale praktijken. Deze studie stelt de lokale praktijk van het referendum 

in Nederland centraal en kijkt van hieruit naar een van de belangrijkste vragen bij een 

referendum: wie wint het referendum en wat zijn hiervoor verklaringen? In het vervolg 

van deze introductie werken we de focus van deze studie verder uit.

1.2 Twee centrale focuspunten in één onderzoeksvraag

De twee voorbeelden van de lokale referenda in Rotterdam en Delft tonen in zekere zin de 

essentie aan van een referendum. Een referendum wordt aangevraagd en uitgeschreven 

omdat er een partij is die het niet eens is met een (voor)genomen besluit van het daartoe 

bevoegde gezag. Deze partij wil een kwestie direct onderwerpen aan de volkswil. Het 

resultaat van de volkswil kan twee dingen betekenen: of de initiatiefnemers krijgen 

voldoende steun van de kiezers of zij krijgen dat niet. In de eerste situatie ‘winnen’ de 

initiatiefnemers, in de twee situatie ‘verliezen’ zij. Dit basisprincipe geldt in beginsel bij 

ieder referendum, op welke niveau dan ook en waar ook ter wereld.

Het fenomeen referendum kent verschillende verschijningsvormen; er is niet één 

variant van het referendum. Een onderscheid kwam hiervoor impliciet ter sprake: een 

referendum kan zowel worden aangevraagd door een gedeelte van de lokale bevolking 

als door de volksvertegenwoordiging. In het eerste geval spreken we van een raadgevend 

referendum, in het tweede geval van een raadplegend referendum (Steur, 2005; Voermans, 

2011; Westerweel & Van Tienen, 2017a). Voor de kwestie winst is vooral de eerste variant 

interessant en voor dit onderzoek relevant.

Het lokaal raadgevend referendum staat het dichtst bij de burger, want het initiatief 

gaat immers van de inwoners van een gemeente uit. Zij zijn het zo oneens met een (voor)

genomen beslissing van de volksvertegenwoordiging dat zij alles op alles zetten om 

deze te voorkomen dan wel terug te draaien. Initiatiefnemers moeten daar wel wat voor 
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doen. Om een referendum aan te vragen moeten zij meestal in twee ronden voldoende 

ondersteuningsverklaringen zien op te halen bij de kiesgerechtigde bevolking. Dit betekent 

in de praktijk dat inwoners naar het gemeentehuis moeten komen voor het zetten van een 

handtekening, en/of dat de initiatiefnemers langs de deuren moeten om handtekeningen 

op te halen, en/of dat inwoners een online handtekening moeten zetten met behulp 

van een digitale identificatietool als DigiD. Het raadgevend referendum is zeker geen 

instrument dat lichtzinnig kan of moet worden ingezet. Het vergt veel tijd en energie van 

de initiatiefnemers en daar komt bij dat lang niet ieder referenduminitiatief leidt tot een 

daadwerkelijk referendum. Het lukt lang niet altijd om voldoende handtekeningen in te 

zamelen. Daarnaast komt het voor dat de gemeenteraad een referendum niet toestaat 

— soms nadat al ondersteuningsverklaringen zijn opgehaald —, bijvoorbeeld omdat het 

onderwerp is uitgezonderd in de lokale referendumverordening.

Slechts drieëndertig keer lukte het initiatiefnemers om aan alle vereisten voor 

het houden van een lokaal referendum te voldoen en de gevraagde hoeveelheid 

ondersteuningsverklaringen op te halen. Deze casus staan opgesomd in Tabel 1.1. Zoals 

te zien in deze tabel is het raadgevend referendum iets van de laatste paar decennia. Alle 

daarvóór georganiseerde referenda vonden formeel plaats op bestuursinitiatief.4

Tabel 1.1 Overzicht gemeentelijke raadgevende referenda in Nederland (1906-oktober 2018)

Gemeente Jaar Onderwerp Winst5

Amersfoort 1995 Winkelsluitingstijden: uitbreiding aantal koopzondagen Nee

Amsterdam 1995 Bouwplannen weilandje Vrije Geer Ja

Amsterdam 1995 Vorming stadsprovincie Amsterdam Ja

Leiden 1995 Sloop-/bouwplan Koninklijk Militair Invalidentehuis Ja

’s-Graveland 1996 Verkeersmaatregelen: plaatsing automatische fysieke 
afsluitingen

Ja

Zwolle 1996 Herbestemming locatie milieucentrum De Nooter Hof Nee

Amsterdam 
(Spaarndammerbuurt)

1997 Invoering betaald parkeren Spaarndammerbuurt Ja

Amsterdam 1997 Aanleg van de woonwijk IJburg Nee

Amsterdam 1997 Aanleg van de Noord-Zuid metrolijn Nee

Zandvoort 1997 Parkeerbeleid in Zandvoort-Centrum Ja

Gorinchem 1999 Opening asielzoekerscentrum in Gorinchem-Oost Nee

4 Een overzicht van alle gemeentelijke referenda is te vinden in bijlage A.
5 ‘Winst’ bij een raadgevend referendum betekent in dit proefschrift dat de bezorgdheid van de 

initiatiefnemers van het referendum weerklank vindt bij de kiesgerechtigden en dat de insti-
tutionele hordes, in casu de geldende geldigheidsquorums, genomen worden. Als dus sprake 
is van een geldige referendumuitslag, in het voordeel van de initiatiefnemers, spreken we van 
‘winst’. In het geval dat de opgekomen kiezers de zorgen van de initiatiefnemers niet delen, en 
zij dus geen (voldoende) meerderheid achter zich weten te scharen, spreken we van ‘niet-winst’ 
bij het referendum. Een uitvoerige bespreking van de concepten ‘winst’ en ‘niet-winst’ is te lezen 
in paragraaf 5.2.
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Gemeente Jaar Onderwerp Winst5

Nieuwegein 1999 Verbouwing van stadscentrum Nieuwegein Nee

Amsterdam 2001 Invoering apart stadsdeel Binnenstad Nee

Groningen 2001 Verbouwing noordzijde Grote Markt in Groningen Ja

Amsterdam 2002 Externe verzelfstandiging Gemeentevervoerbedrijf Ja

Enkhuizen 2002 Grondverkoop voor een bouwplan Nee

Voerendaal 2003 Wijziging gemeenschappelijke regeling ‘Parkstad’ Ja

Hilversum 2004 Parkeerverordening Hilversum 2003 Nee

Huizen 2004 Verordening Speelautomatenhal 2003 Ja

Groningen 2005 Verbouwing oostzijde Grote Markt in Groningen Nee

Soest 2005 Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten in verband 
met voorgenomen aanleg van een ecoduct

Nee

Zwolle 2005 Verordening op de speelautomatenhallen van 6 
september 2004

Ja

Delft 2006 Ontwikkelingsplan uitbreiding camping Delftse Hout Ja

Nijmegen 2006 Herbouw middeleeuwse woontoren (donjon) Ja

Amsterdam
(drie buurten 
in stadsdeel 
Westerpark)

2008 Gedeeltelijke bebouwing van het Domela 
Nieuwenhuisplantsoen

Nee

Amsterdam
(stadsdeel West)

2010 Aanleg ondergrondse parkeergarage Singelgracht Nee

Arnhem 2013 Besluit realisatie bouw Kunstencluster Nee

Amsterdam
(stadsdeel Centrum)

2014 Herinrichting Elandsgracht Nee

Arnhem 2016 Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en 
Meinerswijk

Nee

Rotterdam 2016 Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 
2020

Nee

Haarlem 2017 Pakket van 19 maatregelen voor moderniseren van het 
parkeerbeleid

Nee

Weesp 2018 Ambtelijke en bestuurlijke fusie met gemeente Gooise 
Meren of Amsterdam

Nee

Zaanstad 2018 Bouw Cultuurcluster Nee

Wat deze raadgevende referenda verder zo bijzonder maakt is dat het bestuur en (een 

gedeelte van) de bevolking in de strijd tegenover elkaar kwamen te staan. Het bestuur was 

voornemens een besluit te nemen, of had dit al gedaan, en de eigen inwoners trokken deze 

beslissing in twijfel. Alle kiesgerechtigde inwoners werden via een directe stemming in staat 

gesteld hun eigen mening voor het voetlicht te brengen. In de campagne in aanloop naar de 

stemming werden de beide standpunten in meer of mindere mate uitgelegd en verdedigd. 

Soms was het een rustig, beheerst debat, maar soms werden er honderdduizenden guldens 

dan wel euro’s in de referendumcampagne gestoken (Neijens & Van Praag, 1999). Deze 

referenda op burgerinitiatief lijken daarmee het archetype te zijn van de directe democratie. 

Niet het bestuur wil de mening van burgers peilen, burgers dwingen dit zelf af.
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Initiatiefnemers zijn lang niet in alle gevallen in hun opzet geslaagd. Dertien van de 

drieëndertig maal wisten zij de stemming succesvol naar hun hand te zetten; twintig maal 

verloren zij de stemming (zie laatste kolom van Tabel 1.1). Dit verschil in resultaat werpt 

een aantal relevante vragen op. Hoe kan het dat de initiatiefnemers, als zij een referendum 

hebben weten af te dwingen, soms winnen en soms verliezen? Welke combinaties van 

condities liggen ten grondslag aan winst en verlies bij deze referenda? Deze vragen vormen 

het eerste focuspunt van deze studie naar gemeentelijke referenda in Nederland.

Het tweede focuspunt richt zich meer op de breedte van het Nederlandse referendum. 

Zoals hiervoor al geconstateerd zijn in Nederland tot heden 215 gemeentelijke referenda 

georganiseerd. Drieëndertig daarvan zijn raadgevend, de rest was raadplegend. Dat is 

een aanzienlijke hoeveelheid stemmingen. We weten nog vrij weinig over de Nederlandse 

referendumpraktijk. Hoe ziet deze praktijk eruit? Wat zijn de kenmerken en eigenschappen 

van deze Nederlandse volksraadplegingen? Daar deze lokale referendumpraktijk bijzonder 

actueel is, lijkt het zinvol om deze praktijk nader te beschouwen. We zijn geïnteresseerd in 

de vraag hoe het lokale referendum is ontstaan, hoe het zich heeft ontwikkeld en wat de 

positie is binnen het Nederlandse staatsbestel. Lessen die we hieruit trekken zijn mogelijk 

niet alleen relevant voor (de toekomst van) het Nederlandse referendum, maar tevens 

voor buitenlandse praktijken en ervaringen. Het staat namelijk in ieder geval al vast dat de 

Nederlandse praktijk uniek is. Er is geen wetgeving die het lokale referendum reguleert; 

gemeenten hebben veel vrijheid bij de inrichting van het referendum, waar zij in de praktijk 

ook ruimschoots gebruik van maken.

Deze studie kent dus twee centrale focuspunten — de praktijk, achtergrond en 

ontwikkeling van het lokale referendum in Nederland; en een zoektocht naar de combinaties 

van condities/verklaringen die leiden tot winst voor de initiatiefnemers bij raadgevende 

referenda — die samenkomen in één onderzoeksvraag:

Hoe heeft het gemeentelijke referendum in Nederland zich ontwikkeld tot wat het nu is en welke 

combinaties van factoren geven een verklaring voor ‘winst’ (en ‘niet-winst’) bij gemeentelijke 

raadgevende referenda vanuit het perspectief van de initiatiefnemers?

1.3 Opzet en bouwstenen van deze studie

De zoektocht naar een antwoord op de centrale onderzoeksvraag geschiedt in verschillende 

stappen, die thematisch zijn ondergebracht in vijf delen en twaalf hoofdstukken. Het tweede 

deel van deze studie — na dit eerste, introducerende deel — spitst zich toe op het focuspunt 

van de stand van zaken van het gemeentelijke referendum in Nederland. Binnen dit deel 

is aandacht voor definitiekwesties, de ontwikkeling van de discussies over het (lokale) 

referendum in Nederland en de daadwerkelijke praktijk van het gemeentelijke referendum. 

Het derde deel draait om het focuspunt van de zoektocht naar verklaringen voor winst en 

niet-winst vanuit een configurationeel perspectief. In dit deel werken we het vraagstuk 
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rondom winst en niet-winst verder uit, bespreken we een geschikte methode — Qualitative 

Comparative Analysis (QCA) — om dit vraagstuk te onderzoeken en voeren we analyses uit 

die verschillende oplossingspaden naar winst (en niet-winst) zichtbaar maken. Het vierde 

deel beoogt de resultaten van de QCA-analyse te versterken door middel van vergelijkende 

studies van ideaaltypische en afwijkende casus. Deze analyse levert bovendien meer inzicht 

op in de werking en processen van gemeentelijke raadgevende referenda. In het vijfde, 

concluderende deel blikken we terug op de resultaten en reflecteren we op de toekomst 

van het gemeentelijk raadgevend referendum in Nederland.

Hoofdstuk 2 start met het plaatsen van het referendum in de bredere 

maatschappelijke context. Het referendum is een instrument voor burgerparticipatie 

en maakt als zodanig onderdeel uit van de ontwikkeling in het denken over de rol van de 

burger bij de totstandkoming van overheidsbeleid. Hierna verplaatst de aandacht in dit 

hoofdstuk zich naar het referendum als concept. Het gaat om de vraag hoe het referendum 

moet worden gedefinieerd. Aangezien de lokale Nederlandse referendumpraktijk het 

uitgangspunt vormt, wordt gezocht naar een definitie die nauw aansluit bij de Nederlandse 

context. ‘Hét’ referendum als zodanig bestaat niet. Referenda komen in vele varianten voor, 

met ieder hun bijzondere eigenschappen (Steur, 2005; Rosema, 2006). In dit hoofdstuk 

verkennen we daarom ook de relevante referendumsoorten. Daarnaast bespreken we de 

voor- en nadelen die aan het referendum zijn verbonden. Dit alles zorgt voor een inkadering 

van het onderzochte fenomeen van het referendum.

In hoofdstuk 3 verleggen we de aandacht naar het verleden. We richten ons in het 

bijzonder op de historische ontwikkeling van de discussie over het referendum in Nederland. 

Het gaat om de vraag hoe het politieke en bestuurlijke denken over dit onderwerp zich in de 

loop der tijd heeft ontwikkeld. Dit verklaart hoe het referendum geworden is tot wat het nu 

is. We laten zien dat de discussies over de invoering, rol en betekenis van het referendum 

al ruim een eeuw oud zijn. Bovendien is de discussie over het decentrale referendum sterk 

verbonden met die over het landelijke referendum. Het twistpunt in de gevoerde discussies 

was en is vooral in hoeverre het referendum als uiting van de directe democratie past(e) bij 

het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Het referendum was immers een ‘gevaarlijke 

plant van vreemde bodem’ en zette de ´bijl aan de wortels van de democratie´ (Geertsema, 

1987; Koning, 1995). Verder bespreekt dit hoofdstuk de historische ontwikkeling van het 

referendum en de politieke en bestuurlijke discussies die hieraan ten grondslag liggen. Deze 

discussies zijn te zien als sedimentatielagen waar het hedendaagse lokale referendum als 

bovenste laag op rust.

In hoofdstuk 4 komt ter sprake met wat voor ‘gevaarlijke plant van vreemde bodem’ 

we in Nederland te maken hebben. Hier staat de vraag centraal wat de gemeentelijke 

referendumpraktijk in Nederland precies behelst. Via archiefonderzoek en het opvragen 

van gegevens bij talloze Nederlandse gemeenten zijn de belangrijkste eigenschappen, 

kenmerken en specificaties van het lokale referendum geconstrueerd. Aan de hand van de 
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voornaamste onderwerpen volgt een bespreking van de referendumpraktijk. Te denken valt 

hierbij aan de hoeveelheid georganiseerde referenda in gemeenten, de onderwerpen van 

referenda, de gemiddelde opkomst, de verschillende soorten referenda, de kosten die met 

referenda zijn gemoeid en de vraag in hoeverre de gemeenteraad luistert naar de uitslag 

van gemeentelijke volksraadplegingen. Speciale aandacht gaat in dit hoofdstuk uit naar 

de innovatieve aspecten van de Nederlandse lokale referenda: de geldigheidsquorums, 

vraag-antwoordformuleringen en de geografische locus van het referendum in Nederland. 

Hierdoor ontstaat een vrij volledig en actueel beeld van de Nederlandse situatie met 

betrekking tot het gemeentelijke referendum.

In hoofdstuk 5 staat de zoektocht naar verklaringen voor winst en niet-winst 

door initiatiefnemers bij gemeentelijke raadgevende referenda voor het eerst centraal. 

Het begint bij de vraag wat we onder winst (en niet-winst) verstaan en waarom dit een 

relevant onderzoeksaspect is. Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij de dertig casus 

die deel uitmaken van de analyse van winst (en niet-winst) in de periode 1906-2016. We 

schetsen de achtergrond van deze toch wel zeer diverse casus en bespreken de opvallendste 

aspecten van deze dertig gemeentelijke raadgevende referenda. Zo krijgen we meer gevoel 

bij onderzoeksobjecten die in het resterende gedeelte van de studie nog veelvuldig en 

uitgebreid aan de orde zullen komen.

Hoofdstuk 6 is bovenal een zoektocht naar een betrouwbare manier en methode 

om het tweede gedeelte van de centrale onderzoeksvraag — over de combinaties van 

factoren die een verklaring geven voor winst en niet-winst — te kunnen beantwoorden. 

We bespreken de methode van Qualitative Comparative Analysis (QCA), crisp-set-variant, 

en de voornaamste kenmerken en functies daarvan. Tevens identificeren en selecteren we 

de vijf factoren of condities die onderdeel uit zullen maken van het model van stemgedrag 

bij raadgevende referenda in de latere QCA-analyse. Deze condities zijn achtereenvolgens: 

de opkomst bij het gemeentelijke referendum; de mate van politieke overeenstemming 

in de gemeenteraad; de mate van steun voor protestpartijen in de gemeente; de mate 

van institutioneel vertrouwen van burgers in de gemeenten; en de tijdsduur waarin de 

lokale coalitie bestuurt. De condities worden in dit hoofdstuk geoperationaliseerd en de 

geselecteerde dertig casus worden hieraan gerelateerd. Hierdoor ontstaat een datamatrix 

die het uitgangspunt vormt voor onze QCA-analyse.

Hoofdstuk 7 werkt de QCA-analyse verder uit. De dertig gemeentelijke raadgevende 

referenda in de periode 1995-2016 worden getoetst aan de hand van de vijf condities met 

behulp van de crisp-set-variant van de Qualitative Comparative Analysis (Ragin, 2008; Rihoux 

& Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012; Goertz & Mahoney, 2012). Aan de hand van 

deze methode zullen we in staat zijn de dertig casus onderling te vergelijken en te zoeken 

naar combinaties van condities die leiden tot de uitkomst winst én niet-winst. Hierdoor 

kunnen we de causale complexiteit van het fenomeen winst bij gemeentelijke raadgevende 

referenda ontwarren. Dit zal zich concreet uiten in één of meerdere oplossingspaden — 
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bestaande uit een combinatie van aan- en afwezigheid van de vijf condities — die leiden tot de 

uitkomst. Deze paden bewijzen overigens niet dat er een causale relatie tussen de condities 

en de uitkomst bestaat; QCA brengt patronen van associaties tussen condities en casus 

naar boven (Pattyn, Gerrits & Verweij, 2015). Hierdoor levert onze onderzoeksmethode 

ondersteuning voor het bestaan van causale relaties (Scheider & Wagemann, 2010; Legewie, 

2013). In dit hoofdstuk wordt ten slotte uitgebreid gereflecteerd op de gevonden QCA-

resultaten en wordt de reikwijdte van de resultaten besproken.

In hoofdstuk 8 borduren we hierop voort, omdat de QCA-analyse niet het sluitstuk 

vormt van de studie naar winst en niet-winst bij gemeentelijke referenda. Met behulp 

van de QCA-resultaten zijn we namelijk niet in staat om te verklaren hoe en waarom de 

uitkomst (winst) zich voordoet in de onderzochte casus. QCA richt zich immers op patronen 

tussen casus en niet op gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen casus. In dit hoofdstuk 

introduceren we daarom de methode van de vergelijkende process-tracing. Deze methode 

richt zich op de vraag wat er zich afspeelt in de black box tussen de QCA-oplossingspaden en 

winst voor de initiatiefnemers. Met deze methode zoeken we naar de missende schakels die 

ons helpen bij het beter begrijpen van de stappen die nodig zijn op weg naar winst voor de 

initiatiefnemers. Met welke conditie startte bijvoorbeeld het proces dat leidde tot winst? 

Welke achtereenvolgende condities werden door deze startconditie geactiveerd? Het is 

met andere woorden een zoektocht naar het werkzaam causaal mechanisme in meerdere 

individuele casus.

In de hoofdstukken 9, 10 en 11 passen we de process-tracing-analyse toe op drie 

achtereenvolgende casus. De casus zijn zorgvuldig geselecteerd, op basis van de QCA-

analyse. Deze analyse brengt namelijk verschillende typen casus voort. We analyseren 

twee zogenaamde ideaaltypische casus, die volledig verklaard worden door de QCA-

oplossingspaden, en een casus die niet verklaard wordt door de QCA-oplossingspaden. 

We kunnen zonder de process-tracing-analyse geen verklaring geven waarom de afwijkende 

casus leidt tot winst. Via de process-tracing-analyse willen we achterhalen of we de 

verklaring daarvoor kunnen vinden. De twee ideaaltypische casus zijn het referendum in 

Amsterdam (2002) over de externe verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf 

(hoofdstuk 9) en de stemming in Groningen (2001) over de vernieuwing van de noordzijde 

van de Grote Markt (hoofdstuk 10). De afwijkende casus die we in hoofdstuk 11 

behandelen is het referendum in Zwolle (2005) over de gewijzigde verordening op de 

speelautomatenhallen. De resultaten van de process-tracing-analyse kunnen aanleiding 

geven tot een herziene QCA-analyse.

Hoofdstuk 12 vormt samen met de epiloog het concluderende deel. De belangrijkste 

bevindingen en consequenties van alle in deze studie naar voren gekomen hoofdstukken 

passeren hier de revue. Vervolgens bespreken we de beperkingen van onze onderzoeksopzet 

en schetsen we enkele richtingen voor toekomstig onderzoek. In de epiloog verkennen we 

vier reële scenario’s voor de lokale referendumpraktijk voor de middellange termijn.
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1.4 Reikwijdte van deze studie

Iedere studie heeft een beperkte reikwijdte, zo ook deze. Deze studie richt zich exclusief op 

het gemeentelijke referendum in Nederland. Dit betekent dat de internationale context niet 

direct deel uitmaakt van deze studie. Daar waar relevant is voor zover mogelijk verwezen 

naar buitenlandse praktijken. Naast een bewuste keuze was dit vooral ook een praktische 

keuze. Niet alleen de Nederlandse referendumpraktijk is tot op heden onderbelicht in 

onderzoek, hetzelfde geldt voor lokale referendumpraktijken in het buitenland. Voor 

de meeste landen was het zelfs niet mogelijk een compleet overzicht van de krijgen van 

de situatie met betrekking tot het lokale referendum aldaar. Laat staan dat informatie te 

vinden was over vraag-antwoordformuleringen, de opkomst, en de kosten van deze lokale 

volksraadplegingen. Er zijn wel overzichtswerken beschikbaar, zoals van Schiller (2011), 

maar de bespreking van de praktijken blijft daar toch zeer beperkt.

Deze studie richt zich ook niet zozeer op de vraag welke filosofische noties ten 

grondslag liggen aan het idee van de directe democratie. Daar is in diverse andere werken 

al veel over geschreven. Nadruk ligt in deze studie op de praktijk van het referendum. 

Deze praktijk is onderdeel van de dagelijkse realiteit van het referendum waar inwoners 

en gemeentebestuurders mee te maken krijgen. Juist in de praktijk krijgt het referendum 

vorm en betekenis. We laten de discussies over de verhouding tussen het referendum en 

de representatieve democratie echter niet links liggen. In hoofdstuk 3, waar we de lange 

mars door de geschiedenis bespreken, staan we hier bij stil.

11
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2. HET CONCEPT REFERENDUM IN DE 
NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE CONTEXT6

2.1 Introductie

De term referendum is afkomstig uit het Latijn — referre — en betekent letterlijk iets 

‘terughalen’ of ‘terugbrengen’.7 Een meer modern gebruik stamt uit het diplomatieke 

verkeer, waarbij zaakgelastigden op vergaderingen slechts besluiten konden nemen tot 

zover hun mandaat reikte. Besluiten die buiten het mandaat vielen, werden ‘ad referendum’ 

genomen en moesten eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde 

orgaan. Gedurende vele eeuwen heeft het ‘referendum’ zich ontwikkeld tot het direct-

democratische besluitvormingsinstrument zoals wij dat vandaag de dag kennen. In de kern 

is een referendum dan een formele stemmingspeiling onder de bevolking over een zakelijke 

kwestie (Gilhuis, 1981).

Met een definitie alleen doen we het referendum tekort. Referenda verschillen 

namelijk naar soort en type. Voor een goed begrip van de Nederlandse praktijk en de 

context van het referendum is het nodig deze verschillende varianten van het referendum 

te benoemen en te duiden. Dit creëert overzicht en maakt dat in het vervolg van deze 

dissertatie helder is waar we het over hebben als we spreken over bijvoorbeeld een 

raadgevend of een raadplegend referendum.

In het dagelijkse gespreksverkeer over het referendum lopen de verschillende 

varianten en betekenissen vaak door elkaar heen, zonder dat rekening wordt gehouden met 

de eigenheid en consequenties van de verschillende varianten. Zelfs de wetgever lijkt niet 

adequaat geïnformeerd over de in de literatuur gangbare benaderingen van het concept. 

De benamingen ‘Wet raadgevend referendum’ (Wrr) en ‘Wet correctief referendum’ (Wcr) 

— meer over deze Nederlandse wetsvoorstellen in hoofdstuk 3 — zijn hiervoor illustratief. 

Het in de Wrr vastgelegde referendum was naast raadgevend óók correctief; het in de Wcr 

vastgelegde referendum was naast correctief óók raadgevend. Dit leidt tot onduidelijkheid 

en verwarring: wat onderscheidt deze twee typen referenda dan van elkaar? Waarom waren 

überhaupt twee afzonderlijke wetsvoorstellen naast elkaar nodig?

Vandaar dat we in dit hoofdstuk in paragraaf 2.3 stilstaan bij de vraag wat een 

referendum eigenlijk is en welke betekenis er aan dit concept wordt toegekend. Deze 

paragraaf wordt voorafgegaan door een inkadering van het referendum binnen de 

maatschappelijke context (paragraaf 2.2). De vraag welke soorten en varianten het 

6 Onderdelen van dit hoofdstuk zijn in een eerder stadium, deels in aangepaste vorm, gepubli-
ceerd in Van der Krieken (2011); Van der Krieken (2015); Broeksteeg & Van der Krieken (2017).

7 In deze studie worden de termen ‘referendum’, ‘volksraadpleging’ en ‘volksstemming’ als syno-
niemen door elkaar heen gebruikt. Hetzelfde geldt voor ‘lokaal’ en ‘gemeentelijk’ referendum.
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referendum kent, en wat zij behelzen, komt aan de orde in paragraaf 2.4. In paragraaf 2.5 

bespreken we de voornaamste voordelen die aan het referendum worden toegekend. De 

nadelen komen ter sprake in paragraaf 2.6. We sluiten af met een conclusie in paragraaf 2.7.

2.2 Maatschappelijke context van het referendum: generaties burgerpartici-

patie

Voordat wordt ingegaan op de vraag wat een ‘referendum’ precies is, staan we kort stil bij 

de bredere maatschappelijke context in Nederland waarin het referendum zich, vooral 

in de laatste twee decennia, heeft kunnen ontwikkelen. Referenda worden vaak gezien 

als een van de uitingsvormen van burgerparticipatie (Van Helden et al., 2009; Peeters, 

2012). Burgerparticipatie kan in dit verband worden gedefinieerd als: ‘een vorm van initiatief 

waarbij burgers (al dan niet georganiseerd) in de gelegenheid zijn, of gesteld worden, om 

invloed uit te oefenen in het publieke domein door zelf te doen of door mee te praten met 

de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid’ (Ministerie van BZK, 2014, p. 147).

De definitie van burgerparticipatie maakt duidelijk dat het referendum niet de enige 

manier is waarop burgers op directe wijze hun mening kunnen geven over de ontwikkeling, 

uitvoering of evaluatie van een beleidsvoornemen. Naast het referendum zijn er tal 

van andere manieren waarop de burger zich kan laten gelden in het publieke domein. 

Voorbeelden zijn onder meer: het ter inzage leggen van conceptbesluiten, inspraak hebben 

op conceptbesluiten, burgerinitiatieven, dorps-, wijk- en cliëntenraden, het petitierecht en 

informele en gedeeltelijke verantwoordelijkheden op specifieke beleidsterreinen.

Vanuit de brede definitie van burgerparticipatie en de veelheid aan uitingsvormen 

zijn een drietal generaties van burgerparticipatie te onderscheiden. Deze generaties 

ontwikkelden zich in de tijd na elkaar, maar komen vandaag de dag alle drie naast of in 

combinatie met elkaar voor, zonder dat er sprake is van een hiërarchische verhouding (Lenos, 

Sturm & Vis, 2006). De eerste vorm van burgerparticipatie ontstond in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw en werd afgedwongen door de steeds mondiger wordende burgerij. Het 

voornaamste kenmerk van deze generatie burgerparticipatie is dat de overheid de burger 

aanspreekt als belanghebbende en burgers de mogelijkheid geeft om opvattingen over 

beleidsvoornemens kenbaar te maken. Pas nadat de opvattingen van burgers zijn geuit, 

wordt een definitief besluit genomen door de overheidsorganen. Het initiatief bij de eerste 

generatie burgerparticipatie gaat dus nadrukkelijk van de overheid uit (Lenos et al., 2006; 

Ministerie van BZK, 2014, p. 147).

Bij de tweede generatie burgerparticipatie, die ontstond vanaf de jaren negentig van 

de vorige eeuw, ligt het initiatief zowel bij de overheid als bij de burger. Burgers worden 

binnen deze generatie in een vroege fase betrokken bij de beleids- en besluitvorming. 

Het gaat hierbij om de ‘coproductie’ van beleid en ‘interactief beleid’, waarbij overheid 

en burgers samen tot oplossingen trachten te komen voor vraagstukken in het publieke 

domein. Binnen deze generatie burgerparticipatie staan vormen en instrumenten centraal 

2
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waarmee burgers en maatschappelijke organisaties rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen 

op de beleids- en besluitvorming van de overheid. In tegenstelling tot de eerste generatie 

burgerparticipatie worden burgers in de tweede generatie burgerparticipatie niet enkel 

aangesproken als belanghebbende, maar tevens als deskundige op een beleidsterrein 

(Ministerie van BZK, 2014, p. 147). De eerste en tweede generatie burgerparticipatie 

worden gezien als beleidsbeïnvloedende participatie (Van Houwelingen, Boele & Dekker, 

2014, p. 11).

In de derde generatie van burgerparticipatie, die zich sinds de eeuwwisseling 

manifesteert, zijn de traditionele rollen omgedraaid. Het handelen door de overheid staat 

niet langer centraal, maar juist initiatieven en ideeën vanuit de samenleving voor het 

publieke domein krijgen de aandacht. De rol van de overheid is er een van het geven van 

ruimte aan deze initiatieven en het faciliteren waar nodig en waar mogelijk. Deze vorm van 

burgerparticipatie wordt ook wel aangeduid als zelfredzame participatie (Van Houwelingen 

et al., 2014). De specifieke rolinvulling door de overheid verschilt per initiatief. In het ene 

geval kan het betekenen dat de overheid helpt met het verkrijgen van bijvoorbeeld een 

noodzakelijke vergunning, in het andere geval gaat het om een rol meer op de achtergrond, 

zoals het loslaten van het initiatief (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

2012).

De ene vorm van burgerparticipatie is niet per definitie beter dan de andere. 

Welke houding en welk instrumentarium geschikt zijn hangt sterk af van de context en 

kenmerken van een initiatief of beleidsvoornemen. Wel is de afgelopen tijd een duidelijke 

trend zichtbaar. In toenemende mate gaat de aandacht uit naar de autonome kracht van 

de samenleving. Deze verschuiving gaat samen met nieuwe vormen van zelforganisatie 

door burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven die werkzaam zijn in het publieke 

domein. Dit is onder meer terug te zien in de verzoeken die gemeenten krijgen vanuit de 

samenleving voor ondersteuning van allerlei initiatieven. Steeds meer gemeenten krijgen 

in toenemende mate te maken met informele verzoeken voor ondersteuning van in de 

samenleving ontstane initiatieven (Van den Brink & Schulz, 2013; Ministerie van BZK, 2014, 

p. 148). Steeds vaker worden dergelijke verzoeken of initiatieven meer generiek aangeduid 

met het begrip ‘doe-democratie’ (Van de Wijdeven, 2012). De doe-democratie kan worden 

omschreven als ‘een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke 

vraagstukken op te pakken (Van de Wijdeven, 2012; Ministerie van BZK, 2013, p. 3). Het 

regeerakkoord van het kabinet-Rutte III spreekt van het bieden van ruimte aan initiatieven 

van burgers en lokale verveningen in de samenleving in de vorm van het Right to Challenge 

(‘uitdaagrecht’) en het ‘recht op overname’: voorkeursrecht voor buurtbewoners en 

maatschappelijke initiatieven voor de overname van maatschappelijke voorzieningen.8

Het referendum past als instrument binnen de tweede generatie burgerparticipatie. 

Het initiatief voor een referendum kan, afhankelijk van de vigerende regels, zowel worden 

8 Kamerstukken II 2017/18, 34700, 34, p. 7.
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genomen door het gemeentebestuur als door burgers. Daarnaast richt het referendum 

zich op de coproductie van beleid. De burger denkt en praat als het ware mee over 

beleidskwesties. Het ‘meepraten’ heeft in het geval van het referendum zowel een enge 

als een ruime betekenis.

In enge zin is het meepraten tijdens een referendum zeer formeel te noemen. 

Onderwerpen moeten tijdens een referendumproces worden gereduceerd tot één of enkele 

vragen met een beperkt aantal mogelijke antwoordcategorieën (ja of nee; voor of tegen; 

optie a of b of c, enzovoort.). De vraagstelling van een referendum is dus een versimpelde 

weergave van de complexe werkelijkheid.

In ruime zin is het referendum veel meer dan het simpelweg invullen van een 

vraagstelling op een stembiljet in een stemhokje. Voorafgaand aan een lokaal referendum 

vindt veelal een brede maatschappelijke discussie plaats over de voors en tegens van 

de voorliggende kwestie. Burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en politici 

kunnen van de gelegenheid gebruikmaken om in aanloop naar de stemming uitgebreid alle 

argumenten in samenhang met elkaar te bediscussiëren. Los van de feitelijke uitslag van de 

stembusgang kan men elkaar tijdens het referendumproces beïnvloeden en overtuigen. Ook 

in dit proces, dus vóór de stemming bij een referendum, is er sprake van burgerparticipatie.

2.3 Het referendum: een veelzijdig internationaal concept

In de Romeinse tijd werd het werkwoord referre niet gebruikt als zelfstandig naamwoord. 

Vanaf circa 1830 werd het begrip als zelfstandig naamwoord geïntroduceerd, voor het 

eerst in Zwitserland (Cort van der Linden, 1908; Gilhuis, 1981; Steur, 2005). Hiervóór had 

men in het Frankrijk van de Napoleontische dynastie al enige ervaring opgedaan met dit 

instrument. Van het begin tot halverwege de negentiende eeuw werden er in totaal zes 

referenda in Frankrijk georganiseerd. Deze zes referenda werden voornamelijk gebruikt als 

een top-down middel om legitimiteit te verwerven voor een beslissing van de autocratische 

heersers Bonaparte (Qvortrup, 2014, p. 9).9 In de jaren veertig en zestig van de negentiende 

eeuw werd het referendum eveneens meermaals ingezet bij de totstandkoming van de 

moderne Italiaanse staat. Overweldigende meerderheden kiezers spraken zich hierbij uit 

vóór de Italiaanse eenwording (Qvortrup, 2014, p. 4).

In Nederland en andere Europese landen werd het ‘referendum’ in de negentiende 

eeuw vooral gebruikt als een instrument binnen allerlei private organisaties en vakbonden 

om aan te geven dat een besluit pas definitief genomen kon worden als de achterban was 

geraadpleegd (De Amsterdammer, 28 juli 1896; De Tijd, 3 juli 1898; Algemeen Handelsblad, 

3 augustus 1899). Aan het begin van de twintigste eeuw kreeg het woord in Nederland — 

9 De Franse referenda hadden de volgende onderwerpen: Napoleon als consul en een nieuwe 
grondwet (1800); Napoleon als consul voor het leven (1802); erfelijke heerschappij voor de 
familie Bonaparte (1804); het herstellen van de keizerlijke grondwet (1815); overdracht van 
macht aan Lodewijk Napoleon (1851); Napoleon III als keizer (1852).
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met het eerste lokale referendum over de organisatie van een kermis of volksfeest met 

subsidie, in de gemeente Hillegom in 1906 — ook een meer moderne en publieke betekenis 

zoals bij de Zwitsers (Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 april 1906; De Telegraaf, 7 december 

1906). Sinds die tijd kan het referendum in de Nederlandse praktijk grofweg worden 

omschreven als een raadpleging van de kiesgerechtigde bevolking binnen een bepaald 

grondgebied.

De laatste twee decennia is het lokale referendum bezig aan een opmars, en een 

flink aantal Nederlandse gemeenten heeft de spelregels daarvoor inmiddels verankerd in 

een referendumverordening (zie hoofdstuk 4). Hiermee heeft het referendum een meer 

permanent en gestold karakter gekregen binnen de Nederlandse bestuurlijke kaders. Deze 

gedeeltelijke institutionalisering van het lokale referendum is opmerkelijk, vooral omdat 

de ontwikkeling van het referendum op landelijk niveau een omgekeerd beeld laat zien (zie 

hoofdstuk 3). Landelijk bestaat er al lange tijd aanzienlijke weerstand tegen het referendum; 

op het niveau van gemeenten worden juist al ruim een eeuw lokale referenda georganiseerd.

Box 2.1 Oorsprong huidige betekenis ‘referendum’ uit Zwitserland: het eedgenootschap uit 1291

In het jaar 1291 ontstond in Zwitserland een eedgenootschap tussen enkele voormalige Zwitserse 
staatjes. Het eedgenootschap, dat zich nog het best laat vertalen met een ‘overeenkomst’, werd 
gesloten tussen de drie Zwitserse (oer)kantons Uri, Schwyz en Unterwalden. In de loop der 
eeuwen sloten steeds meer kantons zich bij het eedgenootschap aan. De kantons beloofden elkaar 
bij te staan in hun verzet tegen buitenstaanders, waaronder de Habsburgers (Schweizerische 
Eidgenossenschaft, z.j.).

Vertegenwoordigers van de verschillende kantons kwamen met onregelmatige tussenpozen 
in vergadering bijeen. Tijdens deze zogenaamde ‘Tagsatzungen’ werd overlegd over binnen- en 
buitenlandse politiek (Gilhuis, 1981, p. 28). De vertegenwoordigers konden op de Tagsatzungen 
slechts besluiten nemen in zoverre zij daartoe een volmacht hadden gekregen. Als een 
vertegenwoordiger niet beschikte over een volmacht of een niet-toereikende volmacht had, nam 
hij de zaak ‘ad referendum’ (Butler & Ranney, 1978, p. 4; Steur, 2005, p. 13; The Economist, 2011). 
Dit wil zeggen dat hij de kwestie eerst met zijn lastgever diende te bespreken.

Wie de lastgever was verschilde per kanton. In sommige kantons was de volksvergadering de 
lastgever, in veel andere kantons werd de lastgever gevormd door de regeringen, die volgens een 
oligarchisch of representatief systeem waren samengesteld (Gilhuis, 1981, p. 129). De beslissing 
van de lastgever werd op de eerstvolgende Tagsatzung meegedeeld.

In sommige gevallen gingen de vertegenwoordigers een stap verder en namen zij een 
besluit onder voorbehoud van ratificatie (Gilhuis, 1981, p. 28). ‘Ad referendum’ staat letterlijk voor 
‘onderwerp van de verwijzing’. Uit deze Latijnse gerundivumconstructie is in de negentiende eeuw 
het zelfstandig naamwoord ‘referendum’ ontstaan. De term wordt vandaag de dag nog steeds 
gebruikt in het internationale diplomatieke verkeer en in het contractwezen als iemand niet zeker 
weet of hij/zij bevoegd is tot het nemen van een besluit.

Met de geleidelijke ontwikkeling en uitbreiding van het referendum, in Nederland en 

daarbuiten, kwam er ook aandacht vanuit de wetenschap voor dit fenomeen. Eén van de 

primaire vragen is dan: hoe moet het referendum gedefinieerd worden? De aangedragen 
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definities verschillen echter flink van elkaar. Een overzicht van definities uit de (inter-)

nationale literatuur ziet er in chronologische volgorde als volgt uit (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Internationale referendumdefinities

‘Men kan een referendum omschrijven als: het vragen van een, goed- of afkeuring inhoudend, 
oordeel van ieder der stemgerechtigde burgers afzonderlijk — door middel van een 
volksstemming — over een voorgenomen wettelijke regeling of over een voorgenomen of alsnog 
voor herroeping vatbare, reeds verrichte regeeringshandeling.’ (Van der Flier, 1909, p. 5)

‘Een referendum is een institutie op grond waarvan een besluit dat door een staatsorgaan is 
genomen of wordt overwogen met betrekking tot een bepaalde zaak, tot voorwerp van een 
volksstemming wordt gemaakt.’ (Gilhuis, 1981, p. 28; ook gebruikt in Koning, 1995, p. 231; Van 
Praag, 1993, p. 3; Neijens & Van Praag, 1999, pp. 4-5)

‘Het referendum is een (…) figuur, waarbij bepaalde voorstellen (meestal voorstellen van wet) 
hetzij vanwege de regering, hetzij na aanvaarding door het parlement aan een volksstemming 
worden onderworpen.’ (Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 
1985, p. 6)

‘In a referendum, a mass electorate votes on some public issue.’ (Butler & Ranney, 1994, p. 1)

‘Referendum en plebisciet vinden hun oorsprong derhalve beide in de gedachte dat “het 
volk” of wat daar in de gegeven historische, politieke en juridische context mee gelijkgesteld 
wordt gehoord moet worden over belangwekkende besluiten — niet via de band van 
vertegenwoordigers (met name de klassieke staatsvormen kenden geen vormen van 
vertegenwoordiging), maar rechtstreeks en in persoon.’ (Elzinga et al., 1996, p. 13)

‘Een referendum is een stemming waarmee het electoraat zijn mening kan geven over een bepaald 
onderdeel van publiek beleid.’ (Heywood geciteerd in Lunsing, 2008, p. 123)

‘Strictly speaking, the term “referendum” applies when a vote is initiated by a governing body such 
as a legislature and the result is legally binding on the body that initiated it. In many of the casus 
documented in Table 1.1, however, the results of such votes were not necessarily binding on the 
legislative body. In an older form of usage they might therefore have been called plebiscites, but 
today they are generally referred to as consultative referendums.’ (LeDuc, 2003, p. 37)

‘Een referendum is een publiekrechtelijk besluit nemen door middel van een volksraadpleging. 
Een Nederlandse rechtsgeleerde zal van deze definitie gruwen, want in Nederland mag dat 
niet eens. In Nederland zijn referenda adviezen aan de volksvertegenwoordiging, maar omdat 
volksvertegenwoordigers dat advies altijd overnemen, is het verschil tussen de Nederlandse 
situatie en vorenstaande definitie slechts juridische scherpslijperij zonder praktische betekenis.’ 
(Lunsing, 2008, p. 23)

‘“Direct democracy” can be used to refer to procedures that allow citizens to raise issues on the 
decision-making agenda without the mediation of parliamentary actors (an initiative), or to vote 
on a particular issue to be decided (a referendum).’ (Setälä & Schiller, 2009, p. 4)

De volgende zaken vallen hierbij het meest op. Ten eerste, de omschrijvingen van het 

referendum lopen van breed naar smal. Zo scharen Butler en Ranney (1994) vrijwel alle 

grootschalige stemmingen over een publiek issue onder het referendumconcept. In het werk 

van Gilhuis (1981; 1984) worden echter beperkingen opgelegd aan de reikwijdte van het 

referendum. Volgens Gilhuis is er pas sprake van een referendum als (1) er eerst een besluit 

genomen is door een staatsorgaan en (2) het gaat om een stemming over een bepaalde zaak. 

Ten tweede, de door Gilhuis opgelegde beperkingen zorgen ervoor dat het referendum 
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is afgebakend ten opzichte van begrippen als plebisciet, volksinitiatief en verkiezing.10 

Ten derde, Gilhuis (1981) maakt een duidelijk onderscheid tussen een referendum en een 

plebisciet, terwijl Elzinga et al. (1996) het plebisciet juist insluiten in hun definitie. Ten vierde, 

auteurs denken verschillend over de mate waarin de uitslag van een referendum al dan 

niet als een bindend besluit moet worden gezien. Volgens Lunsing (2008) gaat het bij een 

referendum over het nemen van een (publiekrechtelijk) besluit; in het idee van Heywood 

(geciteerd in Lunsing, 2008) gaat het echter om een advies en heeft het referendum dus 

ook geen bindend karakter. Ten vijfde, Van der Flier (1909) legt de nadruk impliciet op het 

soort vraagstelling van een referendum. Het gaat volgens hem bij een referendum enkel 

om een goedkeuring of een afkeuring die ook nog eens beperkt is tot het onderwerp van de 

(voorgenomen) wettelijke handeling of (voorgenomen) regeringshandeling.

Op basis van het bovenstaande blijkt dat een eenduidige en allesomvattende definitie 

van het referendum niet zomaar te formuleren is. Het is daarom niet verwonderlijk dat Smith 

(geciteerd in Gallagher & Uleri, 1996, p. 2) schrijft dat: ‘the “referendum” label includes a 

variety of situations and usages which bear only a superficial similarity to one another.’ 

Finer (geciteerd in Gallagher & Uleri, 1996, pp. 2-3) concludeert zelfs dat: ‘caution is called 

for when talking about referendums, for they have many forms, each of them implying very 

different consequences.’ Gezien het voorgaande is het begrijpelijk dat Butler (geciteerd in 

Gallagher & Uleri, 1996, pp. 3) zegt dat: ‘in the literature on referendums (…) we find a sort 

of abstract animal, the referendum, with features that very few of the referendums that 

have actually taken place have. The real world of referendums is a different one.’ Voorlopig 

is dan ook het volgende te concluderen: ‘there exists no universal referendum terminology’ 

(Gallagher & Uleri, 1996, p. 3).

De zoektocht naar een geschikte, universele en uitputtende definitie van het 

referendum is dus al ruim een eeuw gaande. Het blijkt zeer lastig te zijn om tot een dergelijke 

definitie te komen. Vandaar dat enkele auteurs claimen dat het zeer abstracte fenomeen 

‘referendum’ zich niet laat vangen in een simpele en allesomvattende definitie. De conclusie 

dat er geen universele referendumterminologie bestaat, lijkt dan ook de juiste te zijn. De 

alledaagse referendumpraktijk laat zien dat referenda qua kenmerken sterk van elkaar 

verschillen. Dit geldt niet alleen voor referenda in verschillende landen maar, zoals ook in 

hoofdstuk 4 zal blijken, ook voor referenda in Nederland door de tijd heen. Vanwege de 

enorme variëteit aan referenda is het enkel mogelijk om te komen tot een werkdefinitie, 

die zo goed mogelijk aansluit op wat binnen de Nederlandse praktijk onder een referendum 

10 Volgens Gilhuis (1981, p. 29) gaat het bij een plebisciet over het al dan niet uitspreken van 
vertrouwen in een persoon of groep of het al dan niet aanvaarden van een besluit over een 
bepaalde zaak. Butler en Ranney (1994, p. 1) stellen dat het plebisciet in sommige landen als 
synoniem wordt gebruikt voor het referendum, maar dat het woord vanwege misbruik door 
onder meer Adolf Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog een dermate negatieve connotatie 
heeft gekregen dat we het woord plebisciet maar beter niet meer kunnen gebruiken.
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wordt verstaan. Een referendum in Nederland kan dus heel anders van aard zijn dan een 

referendum in bijvoorbeeld Zwitserland, Italië of de Amerikaanse deelstaat Californië.

De in Tabel 2.1 genoemde definitie van Gilhuis (1981; 1984) is de meest gangbare in 

Nederland. Deze definitie heeft de volgende twee elementen. Het eerste element bepaalt 

dat het bij een referendum gaat om een besluit dat door een staatsorgaan is genomen of 

wordt overwogen. De daadwerkelijke stemming bij een referendum is daarmee onderdeel 

van een breder besluitvormingsproces. Pas nadat een staatsorgaan in actie is gekomen, 

kan de bevolking zich in een stemming uitspreken over het voorliggend onderwerp. Dit 

laatste draagt er volgens Gilhuis (1981, p. 28) zelfs aan bij dat er überhaupt plaats is voor 

het referendum binnen de representatieve democratie.

Dit element is tevens van belang voor het onderscheid tussen een referendum en een 

volksinitiatief. Een volksinitiatief stelt een (deel van de) bevolking in staat om een voorstel te 

doen tot het nemen van een besluit. Het initiatief ligt bij een volksinitiatief nadrukkelijker 

bij de bevolking dan bij een referendum. Naar aanleiding van een volksinitiatief kan een 

volksstemming worden georganiseerd. Daarnaast is er bij een volksinitiatief geen sprake 

van een (voor)genomen besluit. Burgers dragen zelf een onderwerp aan waarover men 

een stemming wenst. Het verschil tussen het referendum en volksinitiatief wordt zowel 

in de literatuur als in verschillende rapporten van (staats)commissies sterk benadrukt (zie 

hoofdstuk 3).

Het tweede element heeft betrekking op het onderwerp waarover een referendum 

wordt gehouden. Een referendum is een stemming over een bepaalde zaak. Door de 

toevoeging ‘bepaalde zaak’ neemt het referendum duidelijk afstand van het fenomeen 

verkiezing, dat de facto ook als een volksstemming gezien kan worden.11 In dit verband 

moet worden opgemerkt dat een referendum iets wezenlijk anders is dan een opiniepeiling. 

Van een referendum gaat een meer legitimerende werking uit (Geertsema, 1987). Bij een 

referendum krijgt iedere stemgerechtigde namelijk de mogelijkheid om zich uit te spreken 

over een bepaalde zaak. Er bestaat wel een zekere gradatie in de legitimerende werking 

van referenda, die afhankelijk is van de gehanteerde variant. Zo heeft een referendum met 

een bindende uitslag door de bank genomen een sterkere legitimerende werking dan een 

volksraadpleging waarvan de uitslag slechts als (zwaarwegend) advies geldt.

11 Geredeneerd vanuit deze gedachte zijn enkele vraagtekens te plaatsen bij de acht tussen 2002 
en 2008 in Nederland georganiseerde burgemeestersreferenda. Moeten deze stemmingen als 
referendum of verkiezing getypeerd worden? De burgemeestersreferenda zijn ‘echte’ referenda 
in de zin dat het formeel gezien niet ging om een stemming op een persoon (en daarmee een 
verkiezing). Kiesgerechtigde inwoners van een gemeente konden via een referendum aangeven 
in welke volgorde de twee kandidaten zouden moeten worden aanbevolen aan de minister voor 
benoeming. Mede op basis van deze adviserende stemming bepaalde de betrokken gemeen-
teraad de uiteindelijke volgorde van aanbeveling. In de praktijk had dit referendum natuurlijk 
heel veel weg van een verkiezing, kiezers stemden de facto op een kandidaat in de vorm van 
een persoon.
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Een tweede verschil tussen een referendum en opiniepeiling is het totale aantal 

mensen dat wordt gevraagd een oordeel te geven. Aan een referendum nemen doorgaans 

meer mensen deel dan aan een opiniepeiling (Geertsema, 1987). Een derde verschil is de 

hoeveelheid media-aandacht. Normaal gesproken hebben de media meer aandacht voor 

een referendum dan voor een opiniepeiling. Een stemmer kan zich daardoor voor een 

referendum veel beter laten informeren dan voor een opiniepeiling (Geertsema, 1987).

De door Gilhuis geformuleerde definitie stamt uit begin jaren tachtig van de vorige 

eeuw. Sinds deze periode is het referendum in Nederland verder geëvolueerd. Om beter 

aan te sluiten bij de hedendaagse realiteit van het referendum dient Gilhuis’ definitie op een 

drietal punten te worden geactualiseerd. Ten eerste, het lokale referendum heeft een zekere 

formele grondslag gekregen in de vorm van een verordening en/of een besluit. In het geval 

van een verordening is vooraf duidelijk bepaald waarover en onder welke voorwaarden een 

referendum kan worden uitgeschreven. Een bestuursorgaan kan ook door middel van een 

besluit bepalen waarover en onder welke voorwaarden een referendum kan plaatsvinden. 

Vaak is daarnaast ook een definitief besluit van een bevoegd bestuursorgaan nodig waarin 

het orgaan bevestigt dat aan alle formele (rand)voorwaarden voor een referendum is 

voldaan en het onderwerp bijvoorbeeld niet onder een uitzonderingsgrond valt. Het gaat 

bij een referendum dus om een vastgelegde institutie.

Ten tweede, in een groeiend aantal gemeenten én provincies kunnen burgers 

een referendum aanvragen door het verzamelen van een vooraf vastgesteld aantal 

handtekeningen van kiesgerechtigden (het raadgevend referendum — zie paragraaf 2.4). 

Hoewel het ultieme besluit tot het houden van een referendum vrijwel altijd in handen is 

van een gemeente of provincie, kan het bestuursorgaan in kwestie een verzoek van kiezers, 

dat voldoet aan alle door het bestuursorgaan zelf vastgestelde voorwaarden, moeilijk naast 

zich neerleggen. In tegenstelling tot Gilhuis (1981), die stelt dat een onderwerp enkel door 

een staatsorgaan in stemming kan worden gebracht, blijkt er dus in de praktijk een grotere 

rol voor de burger te zijn weggelegd bij de totstandkoming van een referendum.

Ten derde, het gaat bij een referendum niet zomaar om een stemming maar om 

een formele volksstemming. Bestuursorganen kunnen op tal van manieren de mening 

van de burger peilen. Denk in dit verband aan stadsenquêtes en burgeradviezen. Wat 

het referendum onderscheidt van andere soorten raadplegingen is dat het gaat om een 

geheime en controleerbare stemming. Wie wat gestemd heeft moet in beginsel onmogelijk 

zijn om te achterhalen. Net als bij verkiezingen moet het stemgeheim zijn gewaarborgd. Aan 

de andere kant moet het stemproces bij een referendum wel controleerbaar zijn. Alleen 

kiesgerechtigden mogen hun stem uitbrengen.

De geactualiseerde definitie van een referendum, die recht doet aan de laatste 

ontwikkelingen in Nederland op dit terrein, is de volgende:
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Een referendum is een vastgelegde institutie op grond waarvan een (voor)genomen besluit van een 

bestuursorgaan, met betrekking tot een bepaalde zaak, door of onder invloed van kiesgerechtigde 

burgers of een bestuursorgaan tot voorwerp van een volksstemming wordt gemaakt.

2.4 Typen en vormen van (lokale) referenda

Binnen onze referendumdefinitie zijn tal van referendumvormen mogelijk, die zich ook in 

de (internationale) praktijk manifesteren. Deze variaties zijn niet alleen van belang voor 

een preciezer begrip van het referendum, maar tevens voor de verdere duiding van het 

referendum in de praktijk. De vijf belangrijkste vormen van referenda staan weergegeven 

in Tabel 2.2, die is gebaseerd op twee kolommen: de eerste kolom noemt de verschillende 

typen referenda, de tweede de met ieder type corresponderende vorm van het referendum.

Het eerste type heeft betrekking op de juridische werking van het referendum. 

Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen consultatieve en decisieve referenda 

(Gilhuis, 1984, p. 15). De uitslag van een consultatief referendum is juridisch niet bindend. 

De wetgever of het bestuur kunnen te allen tijde beslissen om de uitslag van een dergelijke 

volksstemming naast zich neer te leggen. In het geval van een decisief referendum heeft de 

uitslag wel een bindende kracht: wetgever of bestuur moeten de uitslag naleven.

Tabel 2.2 Overzicht typen en vormen van referenda

Typen referendum Vormen referendum

Juridische werking Consultatief contra decisief

Rechtsgrondslag Obligatoir contra facultatief
Binnen het facultatieve referendum: raadgevend 
contra raadplegend

Moment waarop het referendum wordt 
gehouden

Correctief contra niet-correctief

Onderwerp referendum Grondwetsreferendum, wetgevingsreferendum, 
verdragsreferendum, bestuursreferendum

Gebied waarbinnen het referendum wordt 
gehouden

Nationaal referendum, kantonnaal referendum, 
provinciaal referendum, gemeentelijk referendum

Het tweede type heeft betrekking op de rechtsgrondslag van een referendum. Hierbij 

gaat het om een verschil tussen obligatoire en facultatieve referenda (Steur, 2005, p. 9). 

In landen als Ierland, Zwitserland en Denemarken is in de grondwet vastgelegd dat in 

bepaalde gevallen verplicht (obligatoir) een referendum moet worden georganiseerd. Dit 

kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het amenderen van de grondwet of bij de overdracht van 

bevoegdheden aan de Europese Unie (Hollander, 2016; Van den Akker, 2018). Een facultatief 

referendum wordt slechts gehouden indien een bevoegd orgaan, persoon of groep mensen 

daartoe beslist. De facultatieve vorm van het referendum is verder uit te splitsen in een 

raadplegende en een raadgevende variant. Kernvraag voor het onderscheid tussen deze 

twee varianten is wie het initiatief neemt tot het houden van de volksstemming. Bij een 
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raadplegend referendum nemen de wetgever of het bestuur het initiatief; zij raadplegen de 

bevolking inzake de kwestie. Als het initiatief wordt geïnitieerd door burgers, spreken we 

van een raadgevend referendum. Burgers geven in dit geval advies aan wetgever of bestuur.

Het derde type heeft betrekking op het moment waarop een referendum wordt 

uitgeschreven (Steur, 2005, p. 11). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een 

correctief en een niet-correctief referendum. Een referendum is correctief van aard als het 

is uitgeschreven nadat de wetgever of het bestuur een bepaald besluit hebben genomen. 

Het besluit wordt ter correctie voorgelegd aan de burgers. Bij een niet-correctief (of 

prealabel) referendum ligt geen concreet genomen besluit ten grondslag aan de stemming. 

Het referendum gaat over een voorgenomen besluit of het is richtinggevend voor nadere 

besluitvorming.

Het vierde type betreft het onderwerp van een referendum. Een referendum wordt 

meestal ingedeeld op grond van de vorm waarin het besluit is gegoten. Ruwweg gaat het 

om de volgende vier soorten (Voermans, 2011):

1. Het grondwetsreferendum; een stemming die wordt gehouden over voorliggende 

wijzigingen van of amendementen op de Grondwet.

2. Het wetgevingsreferendum; gaat over wetten in formele zin die tot stand gekomen 

zijn na behandeling door regering en parlement.

3. Het verdragsreferendum; er wordt gestemd over het besluit tot goedkeuring van 

een verdrag door het parlement, zoals het nationale referendum in 2005 over de 

‘Europese Grondwet’.

4. Het bestuursreferendum; er vindt een stemming plaats over een bepaald besluit dat 

geen wetgeving of rechtspraak betreft.

Het vijfde type heeft betrekking op het gebied waarbinnen referenda worden 

gehouden. Vaak worden de aanduidingen nationaal referendum, kantonnaal referendum, 

provinciaal referendum of gemeentelijk referendum gebruikt. Dergelijke benamingen 

zeggen enkel iets over het geografische en territoriale gebied waarbinnen het referendum 

plaatsvindt. Het zegt echter niets over de feitelijke invulling en overige kenmerken van het 

referendum zelf.

2.5 Voordelen van referenda

Het debat over het referendum is vaak fel en velen hebben een uitgesproken mening over het 

fenomeen. Voor een beter begrip van het referenduminstrument en de potentiële sterktes 

en zwaktes staan we stil bij de voor- en nadelen die de aanhangers van de verschillende 

kampen naar voren brengen. De voor- en nadelen houden vaak verband met de functies 

van referenda en zijn grotendeels gebaseerd op een internationale literatuurstudie van 

zowel wetenschappelijke bronnen als rapporten van (staats)commissies die zich over het 

referendumvraagstuk hebben gebogen. We bespreken ze in willekeurige volgorde.
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Vooraf is het belangrijk te beseffen dat de voor- en nadelen niet per definitie direct 

verbonden zijn aan ieder in Nederland georganiseerd referendum. De genoemde punten 

zijn niet zelden naar voren gebracht met een bepaalde buitenlandse referendumervaring 

voor ogen. Per afzonderlijk referendum zal daarom moeten worden bezien of de genoemde 

plussen en minnen zeggingskracht hebben.

Referendum als zuivere expressie van de grondgedachte van volkssoevereiniteit

Democratie is een samentrekking van de Griekse woorden demos (‘volk’) en kratia 

(‘besturen’). Het basisidee van de democratie gaat uit van de grondgedachte dat het volk 

soeverein is en over zichzelf regeert. Stem en wil van het volk dienen dan ook door te klinken 

in de besluitvorming en wetgeving. Daarbij geldt het principe dat burgers vrij en gelijk zijn 

aan elkaar. Vandaag de dag zijn burgers steeds mondiger en hoger opgeleid. Daardoor zijn 

zij voldoende geëquipeerd een zinvolle afweging te maken tussen allerlei concurrerende 

belangen inzake besluitvorming. Deze belangen dienen individueel, door middel van een 

referendum, over het voetlicht te worden gebracht (Steur, 2005, p. 57).12

Referendum als aanvulling op en correctie van de onvolkomenheden van het vertegenwoordi-

gende stelsel

Alle hedendaagse democratieën kennen een vorm van representativiteit op bestuursniveau. 

Hoewel een deel van mening is dat het principe van een vertegenwoordigende democratie 

niet het meest ideale stelsel is vanuit het perspectief van volkssoevereiniteit (zie Box 2.2), 

is dit wel het meest effectieve en realistische bestuursstelsel.

Vertegenwoordigende stelsels, zoals het Nederlandse, kennen een aantal evidente 

onvolkomenheden. Coalitievorming tussen verschillende politieke partijen kan er 

bijvoorbeeld toe leiden dat er afspraken worden gemaakt die niet kunnen rekenen op 

voldoende draagvlak onder de bevolking. Verder kan de coalitievorming ertoe leiden dat 

kwesties waarover geen overeenstemming bestaat tussen de betrokken partijen, terzijde 

worden geschoven.13

De staatscommissie parlementair stelsel wijst in dit verband op het bestaan van 

de Ostrogorski-paradox. Vanwege het bestaan van politieke partijen en fracties kan niet 

worden voorkomen dat een parlementaire meerderheid bij specifieke vraagstukken soms 

slechts een minderheid van de kiezers vertegenwoordigt. Door coalitievorming raakt de 

stem van de kiezer afgezwakt in meerdere vertaalslagen tussen de verkiezingscampagne 

en het regeerakkoord. Afspraken in het regeerakkoord kunnen ertoe leiden dat voor 

een vraagstuk een parlementaire meerderheid ontstaat, ondanks het ontbreken van een 

meerderheid onder de bevolking. Zo ontstaan op vraagstukken verschillen tussen ‘de wil 

van het volk’ en ‘de wil van het parlement’. Om deze paradox op te lossen stelde Ostrogorski 

12 Handelingen I 1998/99, 30, pp. 1373-1386.
13 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, pp. 4-5.
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de invoering van het referendum voor. Met een referendum kunnen parlementaire 

meerderheden worden gecorrigeerd als zij afwijken van de wil van een meerderheid van 

de bevolking (Ostrogorski, 1902; Staatscommissie parlementair stelsel, 2018b, p. 136).14

De Ostrogorski-paradox kan worden doorvertaald naar het aspect van 

afspiegeling van de bevolking in het parlement. Hoger opgeleide burgers worden op 

bepaalde vraagstukken beter vertegenwoordigd dan lager opgeleiden. Opvattingen van 

parlementariërs op terreinen als integratie, immigratie en Europa sluiten grotendeels 

aan op die van hoger opgeleiden. Het volledige electoraat, vooral de lager opgeleiden, 

wordt vanuit inhoudelijk perspectief niet goed vertegenwoordigd op deze vraagstukken 

(Staatscommissie parlementair stelsel, 2018b, p. 138).

Het referendum kan fungeren als mechanisme om deze tekortkomingen te corrigeren. 

Afhankelijk van de referendumvorm stelt het kiezers in staat onderwerpen die de politiek 

niet oppakt, zelf op te pakken en er de mening over te vragen van de kiesgerechtigde 

bevolking. Wanneer de vertegenwoordigende politiek wetgeving of besluiten voorstelt 

die hevig worden betwist, kunnen deze op initiatief van burgers worden voorgelegd aan 

de kiezer.

Een ander nadeel van de vertegenwoordigende politiek is dat kiezers bij verkiezingen 

hun vertrouwen uitspreken in een specifieke partij en persoon. Besluitvorming is daardoor 

beperkt tot het kiezen van personen en een gedachtegoed en gaat niet over afzonderlijke 

beleidskeuzes. Bij het uitbrengen van een verkiezingsstem moeten de kiezers alle mogelijke 

afwegingen over alle beleidsterreinen laten meewegen en tot één sluitend oordeel komen. 

Met het referendum kunnen kiezers hun invloed in potentie vaker laten gelden dan eens 

per vier jaar (Butler & Ranney, 1994).

Referendum als participatiemiddel van, voor en door burgers

Politieke participatie van burgers is een actueel en relevant democratisch vraagstuk. 

De afgelopen decennia is het aantal mensen dat gaat stemmen bij vooral decentrale en 

Europese verkiezingen afgenomen. Het ledenaantal van politieke partijen vertoont al langer 

een overwegend dalende trend. Een referendum geeft inwoners een kans direct aan de 

(lokale) besluitvorming deel te nemen. Het gaat bij referenda niet om politieke partijen of 

politici, maar juist om concrete vraagstukken die heel dicht bij inwoners (kunnen) staan.

In de visie van de participationisten (zie Box 2.2) zorgt het referendum voor een 

volledige benutting van het menselijk potentieel. Dit zou volgens hen het hogere doel van 

een democratie moeten zijn. De stem bij verkiezingen is een vertrouwensstem. Bij een 

directe volksraadpleging gaat het om een concreet voorliggende kwestie. In de ideale 

situatie leidt een referendum tot een breed maatschappelijk debat, waarbij de burger 

uiteindelijk echt meedoet met politieke besluiten. Er wordt niet over maar door burgers 

14 Handelingen I 2013/14, 26, item 5, p. 8.
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beslist. Door deze werkwijze gaat van het referendum een sterk legitimerende werking uit 

ten aanzien van goedgekeurde wetten en besluiten (Rosema, 2006).

Preventieve werking van het referendum

Het resultaat van een referendum is dat een (voor)genomen besluit of wet door kiezers 

is weggestemd of gelegitimeerd. De kracht is dat het referendum als breekijzer een 

beslissing over een vraagstuk kan forceren. Los van de directe beslismacht, gaat van 

het referendum ook een preventieve werking uit. De dreiging van een referendum kan 

de volksvertegenwoordiging behoeden voor misstappen of achteloosheid. Wanneer de 

bevolking niet achter de besluitvorming door haar vertegenwoordigers staat, kan zij het 

referendum aangrijpen om deze besluitvorming te blokkeren. Het referendum fungeert 

hierdoor als een zwaard van Damocles, bungelend boven het hoofd van de bestuurders. 

Deze bestuurders staan onder druk om met voorstellen te komen die kunnen rekenen op 

voldoende draagvlak in de samenleving. Slagen zij hier niet in, dan volgt een wake-up call 

van de bevolking (Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 

1985; Hendriks et al., 2017).

Referendum als beperking van de macht van politieke partijen

Politieke partijen nemen in een vertegenwoordigend stelsel een belangrijke positie in. 

Zo selecteren ze onder meer kandidaten voor de vervulling van politieke ambten, stellen 

verkiezingsprogramma’s vast en fungeren als leerschool en kweekvijver voor toekomstige 

politici. Ook voorzien ze kiezers van informatie over politieke vraagstukken, brengen deze 

vraagstukken onder de aandacht van de kiezer en spelen een rol bij de totstandkoming van 

bestuurlijke coalities en overheidsbeleid (Burkens et al., 2006; Boogers, 2010).

Vanuit representationistisch perspectief (zie Box 2.2) is de rol van politieke partijen 

gelegitimeerd en gerechtvaardigd. Partijen zorgen er immers voor dat macht niet is 

geconcentreerd bij één persoon of een kleine groep. Een vitale democratie bestaat uit 

meerdere partijen die elkaar afwisselen in de regering. De participationistische stroming 

staat negatiever tegenover politieke partijen. Partijen zijn representanten die voorkomen 

dat de stem van het volk ongefilterd weerklank vindt. Burgers dienen zelf verantwoordelijk 

te zijn voor besluitvorming. Het referendum voorkomt dat politieke partijen te machtig 

worden en dat de stem van kiezers vervormd tot uitdrukking komt in de besluitvorming.

Referendum als breekijzer bij vastgeroeste politieke verhoudingen

Sommige onderwerpen zijn voor partijen zo omstreden dat opvattingen dwars door politieke 

partijen heen lopen. Gevoelige onderwerpen kunnen onder druk van coalitiepolitiek 

uitmonden in politieke impasses. Een referendum kan helpen deze te doorbreken; stagnatie 

van het besluitvormingsproces wordt zo voorkomen.
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Een illustratief voorbeeld deed zich voor in Zweden in 1980. Na de gedeeltelijke 

kernsmelting van de kerncentrale van Three Mile Island in Harrisburg in de Verenigde Staten, 

ontstond in Zweden een discussie over het voortbestaan van het kernenergieprogramma. 

Zweedse politieke partijen waren verdeeld en legden de toekomstvraag aan de kiezer voor, 

die daarbij de keuze kreeg uit drie alternatieven. Deze alternatieven weerspiegelden de 

heersende politieke wensen ten aanzien van het kernenergieprogramma. De kiezer koos 

met een nipte meerderheid voor voltooiing van het kernenergieprogramma (Steur, 2005; 

Rosema, 2006).

Box 2.2 Twee opvattingen over referenda: participationisten contra representationisten

In het denken over democratie en democratische instituties zijn sinds het begin van de zeventiende 
eeuw twee hoofdstromen te onderscheiden. De eerste stroming kan volgens Butler en Ranney 
(1994) worden geduid als die van de participationisten, aanhangers van de directie democratie. 
Belangrijke denkers binnen deze stroming zijn Jean Jacques Rousseau en academici als Benjamin 
Barber, Lee Ann Osbun en Carol Pateman. Hun stelling is dat echte democratische besluitvorming 
alleen mogelijk is als alle burgers direct kunnen participeren in het besluitvormingsproces. Burgers 
moeten de politieke agenda bepalen, discussiëren over beleid en beleid tot stand brengen. 
Iedere indirecte vorm van participatie, waardoor beslissingen genomen worden door gekozen 
volksvertegenwoordigers, wordt gezien als niet volledig democratisch. Participationisten geven 
hiervoor twee redenen. Wanneer ideeën en beleidsvoorkeuren van de bevolking enkel worden 
uitgedrukt door volksvertegenwoordigers, raken deze vervormd. De enige manier om vervorming 
te voorkomen en te verzekeren dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de ‘wil 
van het volk’, is datzelfde volk directe inspraak geven. Tweede reden is dat democratie geen doel 
op zichzelf is, maar een middel om een hoger doel te bereiken: de ontwikkeling van het volledig 
menselijk potentieel van iedere burger. Alleen door directe participatie kan dit doel worden bereikt.

De tweede stroming wordt door Butler en Ranney (1994) die van de representationisten 
genoemd, aanhangers van het idee van een accountable elite. Aanhangers van deze stroming zijn 
John Stuart Mill, Henry Jones Ford, Joseph Schumpeter, Elmer Eric Schattschneider en Giovanni 
Sartori. Zij stellen dat de droom van directe democratie alleen relevant is in gemeenschappen die 
zo klein zijn dat alle burgers elkaar face-to-face op dezelfde tijd en locatie kunnen ontmoeten. 
Daarnaast kan de droom alleen worden verwezenlijkt in gemeenschappen waarin burgers al hun tijd 
kunnen spenderen aan politieke besluitvorming, zoals in de oude Griekse stadsstaten, waar slaven 
het zware, fulltime werk deden. De omvang van de huidige natiestaten maakt het onmogelijk om 
alle inwoners op hetzelfde moment op dezelfde plaats te krijgen. Verder kan niet iedereen al zijn of 
haar tijd spenderen aan politiek. Er moet gewerkt worden om brood op tafel te krijgen. Kern van de 
democratie is volgens de representationisten dat de uiteindelijke macht in handen is van alle burgers 
in plaats van één burger of een select gezelschap. Dit idee is te realiseren door burgers op gezette 
tijden te laten stemmen op representanten, die deze burgers vertegenwoordigen bij het nemen 
van besluiten en maken van wetgeving. Een representatieve democratie verwezenlijkt hierdoor 
op realistische wijze het essentiële principe van de democratie. Deze variant is, in tegenstelling tot 
directe democratie, geen droom.

Referendum als middel voor minderheden om op onderdelen een meerderheid te vormen

Een van de consequenties van het vertegenwoordigend stelsel is een onderscheid tussen 

coalitie- en oppositiepartijen. De coalitiepartijen maken onderling politieke afspraken en 

kunnen voor de acceptatie daarvan doorgaans rekenen op steun van een parlementaire 
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meerderheid. Oppositiepartijen zijn in de minderheid en krijgen daardoor meestal minder 

voor elkaar. Bij een referendum worden issues separaat aan kiezers voorgelegd. In het 

referendumproces kunnen zich gelegenheidscoalities van minderheden vormen die met 

de gunst van de kiezer een meerderheid kunnen vormen. Partijpolitiek en coalitieafspraken 

doen er voor kiezers veel minder toe wanneer een concreet vraagstuk voorligt dat inwoners 

direct raakt (Steur, 2005).

Het referendum schakelt machtsfactoren uit en zorgt voor een vrij debat en openbaar proces

Een referendum stimuleert discussie in de publieke arena. Via het maatschappelijk 

debat worden kiezers meegenomen langs de concurrerende standpunten en visies op de 

voorliggende kwestie. Dit gebeurt in de openbaarheid, waardoor er — ogenschijnlijk — geen 

ruimte is voor een geheime agenda, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Iedereen 

mag meedoen en niemand is in staat de discussie af te kappen vóór sluiting van de stembus. 

Politici en deskundigen laten van zich horen, maar hebben niet het laatste woord. Dat is 

voorbehouden aan de kiezer. Het referendum schakelt dus de traditionele machtsfactoren 

van de vertegenwoordigende democratie goeddeels uit (Hendriks et al. , 2017).

2.6 Nadelen van referenda

Het referendum krijgt tevens kritiek in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. 

De voornaamste kritiekpunten worden hieronder besproken.

Burgers beschikken over onvoldoende analytische vaardigheden voor het uitbrengen van een 

referendumstem

Een referendum stelt vanuit analytisch oogpunt hoge eisen aan stemmers. Kiezers wordt 

gevraagd alle voors en tegens van een vraagstuk tegenover elkaar te zetten en een eigen, 

weloverwogen beslissing te nemen. Het is de vraag of kiezers daarvoor voldoende zijn 

geëquipeerd.

Sinds 1978 zijn er in de Verenigde Staten verschillende studies verschenen over de 

wijze waarop burgers omgaan met informatie bij direct-democratische stemmingen. Een 

van de bevindingen is dat een aanzienlijke groep kiezers geregeld onbewust fouten maakt 

bij stemmingen. Het is geen uitzondering dat een referendumvraag zo wordt geformuleerd 

dat een ‘ja’-stem in feite een stem tegen het voorliggende beleids- of wetsvoorstel is. Tussen 

de 10-20% van de kiezers raakt hiervan dusdanig in de war dat zij een verkeerde stem 

uitbrengen: in plaats van ‘voor’ het voorstel te stemmen, stemmen zij per ongeluk ‘tegen’ 

(zie hiervoor Butler & Ranney, 1994, p. 18).

Dat een dergelijk percentage stemmers soms de fout in gaat bij het stemmen, zorgt 

voor twijfels over de capaciteiten van kiezers. Hier komt bij dat beleidsvraagstukken steeds 

complexer worden. Voor volksvertegenwoordigers, die zich fulltime kunnen toeleggen op 

deze vraagstukken, is het vaak al lastig om tot een gedegen belangenafweging te komen. 

2
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Burgers, die hun aandacht veel meer moeten spreiden, zullen hier nog meer moeite mee 

hebben. Het referendum is vanuit dit oogpunt niet wenselijk en kan leiden tot verkeerde 

of onbedoelde resultaten.

Volksvertegenwoordigers wegen bij de besluitvorming altijd verschillende belangen af; concur-

rerende belangen komen op transparante wijze tot uiting in beleid

Ieder vraagstuk kent verschillende perspectieven en belanghebbenden. De totstandkoming 

van overheidsbeleid is het resultaat van een strijd tussen uiteenlopende belangen. De 

volksvertegenwoordiging, die staatsrechtelijk gezien het gehele volk vertegenwoordigt, 

moet in de belangenafweging rekening houden met alle concurrerende belangen. Deze 

belangenafweging gebeurt in het parlement en is daarmee transparant en voor eenieder 

zichtbaar en traceerbaar. De stemming bij een referendum is een individuele aangelegenheid. 

Het is niet zichtbaar welke belangen voor kiezers de doorslag geven in hun eindoordeel. De 

uitslag van een referendum vertaalt zich in een ‘voor’ of ‘tegen’, een ‘ja’ of ‘nee’. Hier moet 

de volksvertegenwoordiging het dan mee doen. De nuances en compromissen die tot stand 

komen in een vertegenwoordigend stelsel verdwijnen en komen niet meer tot uiting in het 

beleid (Butler & Ranney, 1994; Koning, 1995; Steur, 2005).

Volksvertegenwoordigers houden eerder rekening met de belangen van minderheden dan 

burgers bij referenda

De meerderheid beslist bij een referendum. Dit maakt het referendum een 

meerderheidsinstrument. Een minderheid kan daardoor in de knel komen. Bij referenda is dit 

extra prangend vanwege het directe besluitvormingsmechanisme dat erachter schuilgaat. 

De liberale, democratische rechtsstaat, die juist toeziet op de bescherming van minderheden, 

kan daardoor in de verdrukking komen. Het stelsel van de representatieve democratie 

houdt meer rekening met de noden van minderheden door geregelde verkiezingen en de 

daarmee gepaard gaande machtswisselingen. Vooral in consensusdemocratieën moeten 

bovendien vaak regeringscoalities, bestaande uit meerdere partijen, worden gevormd om 

tot een werkbare meerderheid te komen. Deze coalities leiden tot compromissen tussen 

verschillende minderheden (Hendriks & Toonen, 1998; Hendriks et al., 2017).

Het referendum isoleert en simplificeert politieke vraagstukken

Een referendum gaat over een concreet, specifiek vraagstuk. Het instrument isoleert als het 

ware vraagstukken door deze uit de bredere context te halen, terwijl ze deel uitmaken van 

een groter geheel of stelsel. De samenhang tussen verschillende besluiten wordt daardoor 

tenietgedaan. Vraagstukken worden daarnaast gesimplificeerd voorgelegd aan de kiezer. 

De complexe vraagstukken van vandaag laten zich over het algemeen niet vangen in een 

simplistisch ja of nee, voor of tegen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat politici in 

the end ook voor of tegen voorstellen stemmen (Rosema, 2006, p. 13).
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Het referendum geeft de politiek een gelegenheid weg te lopen voor haar verantwoordelijkheid 

door moeilijke en controversiële kwesties over te laten aan de kiezer

Politici hebben binnen de huidige staatsrechtelijke kaders een rol en plicht om de 

samenleving te besturen door het maken van wetten en regels. Als bepaalde moeilijke 

of controversiële kwesties in een referendum aan de burger worden voorgelegd, kan dit 

worden opgevat als het weglopen van de politiek voor haar wettelijke verantwoordelijkheid. 

Het is de taak van de vertegenwoordigende politiek om juist bij controversiële kwesties 

wilskracht en doorzettingsvermogen te tonen en tot besluitvorming te komen die het 

algemeen belang het beste dient (Steur, 2005).

Burgers laten zich bij een referendum niet altijd leiden door overwegingen die betrekking 

hebben op het voorliggende vraagstuk

In de ideaaltypische toestand nemen burgers bij een referendum een weloverwogen 

beslissing en wegen ze voorafgaand daaraan alle belangen zorgvuldig af. De praktijk laat 

een ander beeld zien. Kiezers laten zich soms leiden door overwegingen die geen betrekking 

hebben op het referendumonderwerp. Als bewijs voor deze stelling wordt in de Nederlandse 

context vaak verwezen naar het referendum over de Europese Grondwet in 2005. Velen 

waren van mening dat een aanzienlijk deel van het electoraat zich in de afweging liet leiden 

door de invoering van de euro en de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 

Hierdoor werd het referendum meer een vertrouwenspeiling voor het kabinet dan een 

referendum over de Europese Grondwet (Rosema, 2006, p. 13; Rosema & Kock, 2009, p. 

11). Het is echter de vraag of burgers hiermee verschillen van de gemiddelde politicus.

De huidige Nederlandse Grondwet staat op gespannen voet met het referendum

De Nederlandse Grondwet laat weinig ruimte voor het referendum. Uit artikel 50 van 

de Grondwet volgt het representatieve stelsel in Nederland (‘De Staten-Generaal 

vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk’). In combinatie met artikel 67 lid 3 van 

de Grondwet (‘De leden van de volksvertegenwoordiging stemmen zonder last’), waarin 

het stelsel van bevoegdheden is vastgelegd, zijn referenda met een bindende uitslag niet 

toegestaan. Een bindend referendum betekent dat de volksvertegenwoordiging gebonden 

zou zijn aan de uitslag. Dit zou een doorkruising van de aangestipte artikelen uit de Grondwet 

betekenen. Vandaar dat Nederland enkel adviserende referenda kent. Het staat politici 

wel vrij om zich voor aanvang van een stemming te committeren aan de uitslag. Er dient 

echter een zekere discretionaire ruimte te blijven bestaan om de constitutionele kaders te 

respecteren. Voor een bindend referendum is een grondwetswijziging noodzakelijk (Elzinga 

et al., 1996).
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Van het referendum gaat een conservatieve werking uit

De referendumpraktijk in verschillende landen laat zien dat het referendum nogal eens 

een conservatief effect heeft. Deze stelling is vooral gebaseerd op de gevallen waarbij 

het referendum een niet te nemen obstakel bleek (Gilhuis, 1981, p. 86). Kiezers zouden bij 

het maken van hun keuze eerder geneigd zijn om ‘tegen’ te stemmen in plaats van ‘voor’. 

Hierdoor kan het referendum zorgen voor onnodige vertraging bij de totstandkoming van 

wetgeving; het instrument heeft met andere woorden een remmende werking.

Gilhuis (1981) geeft bij dit contra-argument wel aan dat het in zijn algemeenheid 

veel te ongenuanceerd is. Een moeilijkheid bij het beoordelen van de opvatting of een 

referendum een conservatieve werking heeft, is dat niet altijd even duidelijk is wat exact 

onder conservatieve werking wordt verstaan. Wanneer het wordt opgevat als de status-quo 

die gehandhaafd blijft bij het verwerpen van een voorstel, valt hier volgens Gilhuis voor in 

elk geval Zwitserland weinig tegen in te brengen. Een referendum dat wordt verworpen 

verandert immers niets aan de huidige situatie. In dit verband moet echter wel worden 

opgemerkt dat wetten enkele jaren later opnieuw — in iets aangepaste vorm — aan het 

volk kunnen worden voorgelegd in een referendum. Een bekend Zwitsers voorbeeld is de 

invoering van het actief en passief vrouwenkiesrecht. In 1959 werd dit voorstel bij een 

grondwetsreferendum met grote meerderheid verworpen. Dankzij een tweede referendum 

in 1971 werd alsnog tot de invoering van het vrouwenkiesrecht besloten (Gilhuis, 1981, 

pp. 86-87).

De recente Nederlandse ervaringen met het nationaal referendum — het Oekraïne-

referendum in 2016 en het Wiv-referendum in 2018 — laten zien dat er in Nederland 

vooralsnog sprake is van een zekere conservatieve werking. In beide gevallen mondde het 

referendum namelijk uit in een geldig ‘tegen’, waarmee allebei de wetsvoorstellen door de 

bevolking werden afgewezen.

Bij een referendum biedt de techniek van vraagstelling te veel mogelijkheden tot het inbouwen 

van de gewenste antwoorden

Een van de belangrijkste elementen bij een referendum is de vraag-antwoordformulering. 

In de stemvraag ligt de kern van de hele zaak besloten. In het debat over de argumenten 

pro en contra wordt de formulering van de vraagstelling vaak onder de nadelen geplaatst. 

Doorgaans wordt in dit verband op twee problemen gewezen. Op de eerste plaats is er de 

vrees voor manipulatie van de vraagformulering (De Geest, 1986; Bokma, 1997; Beckers, 

2005, p. 12). Men doelt hier op een vraagstelling waarbij antwoorden in een gewenste 

richting worden gestuurd. Een tweede probleem is de mogelijkheid tot een misleidende 

vraagstelling, waardoor kiezers zich vergissen bij het uitbrengen van hun stem. De grootste 

verwarring ontstaat bij een vraagstelling waarbij de voorstanders ‘nee’ moeten stemmen en 

de tegenstanders ‘ja’. Een vraagstelling waarbij een besluit of wet moet worden ‘herroepen’ 

of ‘ingetrokken’ lokt zo’n verwarring uit. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de 
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uitslag van een referendum (voor voorbeelden, zie Butler & Ranney, 1994, p. 18). Teneinde 

problemen met de vraagstelling te voorkomen gaan er steeds meer stemmen op om een 

externe en onafhankelijke instantie in te schakelen voor de bewaking van de objectiviteit 

van de vraagstelling (Buelens et al., 1998).

De media en belangengroeperingen hebben veel invloed tijdens het referendumproces, waar-

door er ruimte is voor demagogische manipulaties

Tijdens een referendumproces speelt op de voorgrond altijd een publiekscampagne. Voor- 

en tegenstanders laten zich horen en trachten de kiezer te overtuigen van hun gelijk. De 

campagne voerende belangengroeperingen zijn sterk afhankelijk van de berichtgeving in de 

media. De afgelopen decennia hebben de media zich ontwikkeld tot een ware machtsfactor 

in het politieke spel (Van Praag, 1999, p. 2). Geen enkele relevante belangengroep kan het 

zich veroorloven een referendumcampagne op te zetten zonder een goed doordachte 

mediastrategie. De toegenomen macht van de media en belangengroepen kan gevaren 

met zich meebrengen. Zij kunnen een discussie een bepaalde kant uit sturen en een sfeer 

creëren die ruimte laat voor demagogische manipulaties (Neijens & Van Praag, 1999).

2.7 Conclusie

Het referendum kent vele gedaanten; hét referendum als zodanig bestaat dan ook niet. 

Er zijn vele varianten met ieder hun eigen kenmerken en consequenties. Om verwarring 

te voorkomen doen we er goed aan om, wanneer het over het referendum gaat, te 

specificeren welke variant we bedoelen. De in de literatuur gangbare typologieën voor 

het referendum zijn nog niet doorgedrongen tot het niveau van de wetgever. Soorten als het 

raadgevend en correctief referendum worden in Nederlandse wetgeving en wetsvoorstellen 

tegenover elkaar geplaatst, terwijl ze in de praktijk juist naast elkaar blijken te bestaan. Het 

raadgevend referendum (op burgerinitiatief) wordt in de literatuur tegenover het raadplegend 

referendum (op bestuursinitiatief) geplaatst. De tegenhanger van het correctief referendum 

(over al genomen besluiten) is het niet-correctieve of prealabele referendum (over besluiten 

die nog moeten worden genomen). Verschillende varianten van het referendum sluiten 

elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan; dit inzicht leidt tot een beter begrip van de 

dynamiek van het referendum.

De veelheid aan soorten en varianten maakt het lastig om een uitputtende definitie 

van het referendum te geven. Als we ook nog eens rekening zouden houden met alle 

nuances van buitenlandse referendumpraktijken, zou het een onmogelijke opgave 

worden. Vandaar dat we ons hebben gefocust op de Nederlandse context en praktijk. 

Met behulp van gangbare Nederlandse definities, in het bijzonder die van Gilhuis (1981), 

zijn we tot een geactualiseerde definitie gekomen van het Nederlandse referendum: ‘Een 

referendum is een vastgelegde institutie op grond waarvan een (voor)genomen besluit 

van een bestuursorgaan, met betrekking tot een bepaalde zaak, door of onder invloed van 
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kiesgerechtigde burgers of een bestuursorgaan tot voorwerp van een volksstemming wordt 

gemaakt.’

Een analyse van de voor- en nadelen van referenda laat zien dat deze elkaar 

qua omvang in evenwicht lijken te houden. Tegenover ieder voordeel van het gebruik 

van het referenduminstrument kan een nadeel worden geplaatst. Op basis van de 

aangedragen argumenten voor en tegen is het haast onmogelijk een van beide kanten 

in het referendumdebat te kiezen. De keuze voor een referendum lijkt, afgezien van de 

kenmerken van verschillende varianten, op de eerste plaats een principiële keuze te zijn. 

Het gaat om een keuze welke argumenten voor iemand (veel) zwaarder doorwegen. Dit 

maakt dat de discussie over de wenselijkheid van het referendum kan ontaarden in een sterk 

gepolitiseerde strijd. Partijen kunnen zich relatief gemakkelijk ingraven langs ideologische 

scheidslijnen voor of tegen directe zeggenschap voor kiezers. Een oplossing voor de 

polarisatie op argumentatief niveau lijkt niet voorhanden. Wellicht moet het antwoord 

worden gezocht in de praktijk van het referendum. In hoeverre komen de genoemde voor- 

en nadelen tot uitdrukking in die praktijk? In hoeverre verschillen de voor- en nadelen bij 

verschillende varianten van het referendum?

Butler en Ranney (1994) merken in hun internationale standaardwerk ‘Referendums 

around the world’ terecht op dat veel democraten het beste van twee werelden willen. Zo zijn 

zij voorstander van stabiliteit die verandering toestaat, wanneer noodzakelijk, en van een 

meerderheidsregel die tegelijk de rechten van (kwetsbare) minderheden beschermt. Deze 

democraten willen wetgeving waarin de belangen van zoveel mogelijk belanghebbenden 

zijn opgenomen, die dan dus allemaal een direct belang hebben bij de instandhouding van 

het systeem. Zo gezien is democratie een queeste die zoekt naar de ideale mix tussen 

representatieve en direct-democratische elementen. In Nederland is deze ideale mix tot 

op heden nog niet gevonden, hoewel er al lang over het referendum wordt gesproken (zie 

hoofdstuk 3) én ermee wordt geëxperimenteerd (zie hoofdstuk 4).
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3. HET NEDERLANDSE REFERENDUM EN DE 
LANGE MARS DOOR DE INSTITUTIES15

3.1 Introductie

Hoe heeft het gemeentelijke referendum in Nederland zich historisch ontwikkeld? Hoe 

verliep de discussie over het referendum? Welke rol speelde het politieke en bestuurlijke 

denken hierbij? Hoe is het lokale en nationale referendum geworden tot wat het nu is? Dit 

hoofdstuk beschrijft de lange mars door de instituties van het referendum.

De discussies over het nationale en decentrale referendum zijn sterk met elkaar 

verweven. Verschillen tussen de bestuursniveaus zijn in beginsel niet het grootste vraagstuk. 

Het voornaamste twistpunt is de onmiskenbare spanning tussen de consensusdemocratie 

en de logica van het referendum. Deze spanning heeft ertoe geleid dat het referendum, 

ondanks vroege ervaringen in de achttiende eeuw, pas laat tot stand is gekomen. Tot op 

de dag van vandaag leidt deze spanning tot veel discussies, en onlangs zelfs tot afschaffing 

van de Wet raadgevend referendum (Wrr) en het daarin vastgelegde landelijke referendum. 

Deze spanning staat centraal in paragraaf 3.2.

Dit hoofdstuk maakt verder inzichtelijk dat het huidige referendum, lokaal én 

nationaal, gezien kan worden als de bovenste sedimentatielaag, rustend op oudere, 

onderliggende lagen. De historische vorming van die verschillende lagen, en de discussies 

daarover, komen aan de orde in paragrafen 3.3 tot en met 3.12. We sluiten af met een korte 

conclusie in paragraaf 3.13.16

3.2 Het referendum contra de consensusdemocratie

De Nederlandse democratie wordt vaak aangeduid als een consensusdemocratie (Lijphart, 

1968; 1999). Democratie gaat gepaard met machtsdeling en machtsspreiding, en kent 

een sterke nadruk op compromis, consultatie en consensus. Het systeem van evenredige 

vertegenwoordiging — dat hieraan ten grondslag ligt — bevordert een meerpartijenstelsel; 

onder het relatief grote aantal partijen is er niet één die de bestuursmacht unilateraal kan 

opeisen. Dit vertaalt zich onder meer in coalitiepolitiek en collegiaal bestuur. Door de 

wederzijdse afhankelijkheid moeten politieke partijen ‘schikken en plooien’ (Hendriks & 

Toonen, 1998). Een belangrijke kracht van de consensusdemocratie is de bevordering van 

brede samenwerking en behoedzame afstemming. Collectieve besluitvorming wordt niet 

volledig beheerst door de preoccupaties en oogkleppen van één partij of persoon, maar 

15 Delen uit dit hoofdstuk zijn in het kader van dit proefschrifttraject eerder gepubliceerd in Hen-
driks et al. (2017).

16 Voor de overzichtelijkheid zijn de voornaamste besproken ontwikkelingen in dit hoofdstuk 
schematisch weergegeven in paragraaf 3.13, Tabel 3.1.
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is het resultaat van duwen en trekken vanuit verschillende richtingen. Het risico hiervan 

is dat samenwerking leidt tot samenklontering en stroperigheid. Het duurt vaak lang 

voordat een definitief besluit kan worden genomen, en voor burgers is vaak niet duidelijk 

hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. De vereiste compromissen worden in de 

spreekwoordelijke achterkamertjes gesloten.

Kenmerkend voor het referendum — althans in zijn grondvorm — is dat het publieke 

vraagstukken simplificeert en isoleert. Kiezers krijgen een losstaande kwestie, in beginsel 

zonder context, voorgelegd met de vraag of zij ‘voor’ dan wel ‘tegen’ zijn. De beantwoording 

leidt tot scherpe uitkomsten en tegenstellingen: een meerderheid is voor of tegen; een 

(vaak forse) minderheid heeft het nakijken. Zo’n splijtende methode, zo’n bot instrument 

dat polarisatie in de hand werkt, zou niet passen in een democratisch systeem dat is geënt 

op consultatie, compromis en consensus (Hendriks et al., 2017). Het referendum werd 

dan ook lange tijd als onverenigbaar gezien met de Nederlandse democratie, op welk 

bestuursniveau dan ook. Er werd zelfs gesteld dat het referendum ‘de bijl aan de wortels 

van de democratie’ zou zetten (Geertsema, 1987) — een representatieve democratie, 

waarin gekozen zaakwaarnemers het leeuwendeel van het besluitvormende werk voor 

hun rekening nemen, stevig verankerd in gebruiken en in de Grondwet, in het bijzonder in 

de artikelen 50 en 67 lid 3: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse 

volk én de leden van de Staten-Generaal stemmen zonder last. Directe democratie in de 

vorm van het referendum en volksinitiatief zou indruisen tegen de representatieve opvatting 

en de consensuele uitwerking van het democratisch idee. De rol van samenwerkende 

volksvertegenwoordigers en bestuurders zou namelijk worden overgenomen door (een 

gedeelte van) het Nederlandse volk. Daarmee doorkruist het referendum als het ware de 

vertegenwoordigende democratie.

Politiek verzet tegen het referendum was en is het sterkst bij partijen die vaak 

deel uitmaken van coalitieregeringen — CDA en VVD — aangevuld met de kleine 

christelijke partijen (Lucardie, 1997; Steur, 2005). Tezamen waren deze confessionele en 

regeringspartijen meestal in staat voldoende weerstand te bieden tegen andere partijen die 

zich vaker — maar ook niet altijd even ferm en vasthoudend, zoals GroenLinks en in mindere 

mate de PvdA en D66 — uitspraken als voorstander van het referendum. Deze weerstand 

heeft er tot 2015 voor gezorgd dat er geen referendumwetgeving (zonder horizonbepaling; 

zie paragraaf 3.5) tot stand is gekomen. De in 2015 door het parlement aanvaarde Wrr is 

echter na twee nationale referenda, onder druk van het coalitieakkoord van het kabinet-

Rutte III, in 2018 weer afgeschaft. Deze afschaffing heeft geen directe gevolgen voor het 

gemeentelijke referendum. Het staat gemeenten vrij een adviserend referendum onder de 

eigen bevolking uit te schrijven. Over de praktijk van dit gemeentelijke referendum komen 

we later te spreken. We richten ons hier op de politieke en bestuurlijke discussies die het 

referendum lokaal en nationaal hebben gevormd tot het instrument dat het vandaag de 

dag is.
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3.3 Eerste ervaringen met het referendum in Nederland: 1797, 1798, 1801 en 

1805

De eerste ervaring in Nederland met het referendum was aan het einde van de achttiende 

eeuw. Na de Bataafse omwenteling in 1795 kwam de patriottenpartij aan de macht. Een 

van de voornaamste taken van het nieuwe bewind was het ontwerpen van een grondwet. 

Een verkozen parlement, de Nationale Vergadering, werd in 1796 belast met de taak om 

vorm te geven aan deze staatsregeling of constitutie. Ondanks grote interne verdeeldheid 

tussen de gematigde en radicale leden lukte het de Nationale Vergadering om in één jaar 

een afgerond ontwerp te presenteren. Deze Bataafse Staatsregeling werd op 10 mei 

1797 in meerderheid aanvaard door de Nationale Vergadering. Dit betekende nog niet 

dat de Staatsregeling hiermee direct van kracht was. In artikel 144 van het reglement van 

de Nationale Vergadering was opgenomen dat de ontwerpregeling eerst in een bindend 

referendum moest worden voorgelegd aan de kiesgerechtigde bevolking. Dit paste binnen 

het democratische ideaal van de volkssoevereiniteit.

Vanwege de vele compromissen die in het grondwetsvoorstel tot uitdrukking kwamen, 

stuitte de Bataafse Staatsregeling op veel verzet. Zowel de Federalisten (voorstanders 

van een federale staat) als de Unitariërs (voorstanders van een eenheidsstaat) voerden 

fel campagne tegen het voorstel. Dit bleef niet zonder succes. Tijdens het referendum 

op 8 augustus 1797 werd het ontwerp van de Bataafse Staatsregeling met een ruime 

meerderheid weggestemd (108.761 stemmen tegen en 27.955 stemmen voor) (Bannier, 

1936, pp. 118-119; Steur, 2005; De Jong, 2018; Database and Search Engine for Direct 

Democracy, z.j.b).

Na het wegstemmen van de ontwerp-staatsregeling ontstond een patstelling. 

Deze werd uiteindelijk doorbroken dankzij een staatsgreep op 22 januari 1798. De 

radicale democraten grepen de macht met de hulp van de aanwezige Franse troepen. 

Tegenstanders werden verwijderd uit de Nationale Vergadering, die hierop werd 

omgedoopt tot Constituerende Vergadering. Een speciale commissie van zeven 

afgevaardigden werd aangesteld om te werken aan een herziene staatsregeling, die in lijn 

moest zijn met unitarische en democratische uitgangspunten. Op 17 maart 1798 werd de 

ontwerp-staatsregeling door de Constituerende Vergadering goedgekeurd. De Bataafse 

Staatsregeling werd op 23 april 1798 in een tweede nationaal referendum voorgelegd aan 

de stemgerechtigden, nadat de kieslijsten waren gezuiverd van (potentiële) tegenstanders. 

Onder deze omstandigheden pakte het referendum ditmaal positief uit; de Bataafse 

Staatsregeling werd goedgekeurd met 153.913 stemmen voor en 11.597 stemmen tegen 

(Bannier, 1936, pp. 118-119; Steur, 2005; De Jong, 2018; Database and Search Engine for 

Direct Democracy, z.j.c).

De Franse machthebbers waren echter ontevreden over de Bataafse Staatsregeling 

van 1798. Deze ontevredenheid hing samen met de trage inzet van troepen en de lage 

afdracht van gelden door de Bataafse Republiek. Napoleon Bonaparte, die in november 
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1799 in Frankrijk aan de macht was gekomen, wilde een regeling met meer bevoegdheden 

voor de uitvoerende macht. In maart 1801 werd aan het parlement een grondwetsontwerp 

met een dergelijke strekking voorgelegd. Er zou een nieuw soort regering komen: het 

‘Staatsbewind’. Het Staatsbewind werd bijgestaan door secretarissen van staat (ministers) 

(Parlement.com, z.j.). De leden van het parlement weigerden het voorstel van Napoleon te 

aanvaarden. Het Uitvoerend Bewind besliste hierop om het voorstel in een referendum voor 

te leggen aan de bevolking. Op 6 oktober 1801 werd het ontwerp voor de Grondwet met 

364.200 stemmen voor en 52.219 stemmen tegen aanvaard (Database and Search Engine 

for Direct Democracy, z.j.a). Saillant detail is dat de thuisblijvers bij de voorstanders van 

de Grondwet werden gerekend. De nieuwe Grondwet luidde het einde in van de Bataafse 

Republiek en het begin van het Bataafs Gemenebest.

In 1804 besloot Napoleon dat er een andere regering moest komen in het Bataafs 

Gemenebest. Een eenhoofdig bestuur zou de invloed van Frankrijk op het Gemenebest 

verder moeten versterken. Het nieuwe grondwetsontwerp werd op 15 maart 1805 

voorgelegd aan het parlement, dat het voorstel vijf dagen later goedkeurde. Hierna volgde 

in de periode van 9 tot en met 16 april een referendum over de ontwerpregeling. De niet-

stemmers werden, net als in 1801, bij de voorstanders gerekend. Een ruime meerderheid 

van 99,96% stemde voor de nieuwe Grondwet. Slechts 136 stemmen werden tegen het 

voorstel uitgebracht. Drie dagen na het referendum werd Rutger Jan Schimmelpenninck 

geïnstalleerd als Raadpensionaris.17 De wens van Napoleon voor een eenhoofdig bestuur 

was hiermee in vervulling gegaan.

Na deze vier eerste referenda, ten tijde van de Bataafse Republiek en het Bataafse 

Gemenebest, zou het tweehonderd jaar duren alvorens opnieuw een nationaal referendum 

zou worden georganiseerd: het raadplegend referendum over de Europese Grondwet van 

1 juni 2005.

3.4 De eerste voorstellen: staatscommissie-Ruys de Beerenbrouck (1918-

1920)

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw werden er in Nederland discussies gevoerd over 

allerlei constitutionele veranderingen. Eén van belangrijkste discussies richtte zich op het 

Nederlandse tweekamerstelsel en de positie van de Eerste Kamer binnen dit stelsel. Men 

vroeg zich af of het tweekamerstelsel wel paste binnen het stelsel van de representatieve 

democratie. De Eerste Kamer behartigde vooral de belangen van de hogere sociale klassen. 

Enkele leden van de Tweede Kamer waren voorstander van een eenkamerstelsel met 

toevoeging van het referendum, zoals men dit in Zwitserland al kende. Via het referendum 

17 Schimmelpenninck heeft de positie van raadpensionaris niet lang bekleed. Na een jaar werd 
hij vervangen door de broer van Napoleon Bonaparte, Lodewijk Napoleon Bonaparte, die op 4 
juni 1806 tot koning van het Koninkrijk Holland werd benoemd. Met de transformatie van een 
republiek naar een koninkrijk werd ook een nieuwe grondwet ingevoerd. De ‘Constitutie van 
het Koningrijk Holland’ trad zonder referendum in werking.
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konden meer groepen hun stem laten horen. Het merendeel van de Tweede Kamerleden 

deelde deze mening niet en zag meer heil in een verandering van de samenstelling van 

de Eerste Kamer, waarbij de aandacht uitging naar een bredere vertegenwoordiging van 

‘alle bestanddelen der natie’. Vanwege het ontbreken van een meerderheid verdween de 

discussie over het parlementair stelsel en het referendum tijdelijk naar de achtergrond 

(Steur, 2005).

In 1903 stelde Pieter Jelles Troelstra, samen met andere sociaaldemocratische 

Tweede Kamerleden, voor om het facultatief correctief referendum in de Nederlandse 

rechtsorde te introduceren. Burgers zouden met deze referendumvariant een stemming 

kunnen afdwingen over een door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel. Opnieuw 

werd de discussie over het referendum gekoppeld aan de mogelijke opheffing van de Eerste 

Kamer. Naast de invoering van het referendum en de afschaffing van de Eerste Kamer, 

pleitte de groep Kamerleden voor de invoering van het algemeen kiesrecht, actief en passief 

kiesrecht voor vrouwen en de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. 

Toen duidelijk werd dat het voorstel niet kon rekenen op een meerderheid, trokken de 

indieners het in (Van Holsteyn, 1996; Steur, 2005).18

Eind 1918 kreeg de staatscommissie-Ruys de Beerenbrouck de opdracht om met 

voorstellen te komen voor de mogelijke herziening van de Grondwet. De commissie bleek 

bij het verschijnen van het eindrapport, ruim twee jaar later, voorstander te zijn van een 

verplicht referendum in een tweetal gevallen. Ten eerste, bij een (voorgenomen) wijziging 

van de Grondwet. Het referendum zou de verplichting tot Kamerontbinding en de tweede 

lezing van de wijzigingsontwerpen door de beide kamers moeten vervangen. Ten tweede, 

bij het ontbreken van een bevoegde troonopvolger. In dit geval zou een referendum 

uitgeschreven moeten worden over de toekomst van de Nederlandse monarchie (Koning, 

1995, pp. 232-233). In alle andere gevallen, zoals de mogelijkheid van een referendum bij 

belangrijke wetgevende maatregelen, was de staatscommissie geen voorstander van het 

referenduminstrument.

De staatscommissie had een vijftal bezwaren tegen een breder gebruik van het 

referendum, ‘die gevaarlijke plant van vreemde bodem’. Ten eerste, het referendum paste 

niet bij de Nederlandse politieke cultuur. Ten tweede, na de beslissing van de Staten-

Generaal was er geen ruimte meer voor een beslissing door het volk. Ten derde, kiezers 

hadden door middel van verkiezingen iedere vier jaar al de mogelijkheid om zich uit te 

spreken over het beleid. Ten vierde, het referendum was in strijd met het idee van politieke 

partijvorming. Ten vijfde, het referendum was onverenigbaar met de grondgedachte van de 

Nederlandse staatsinrichting (Koning, 1995, p. 233; Steur, 2005, pp. 54-55).

18 In dezelfde periode gingen de eerste Nederlandse gemeenten experimenteren met een vorm 
van het referendum. Het allereerste lokale referendum werd gehouden in de gemeente Hillegom 
in 1906. Meer daarover in hoofdstuk 4.
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In het definitieve wijzigingsvoorstel van de Grondwet, dat in 1921 door het kabinet 

werd ingediend, was enkel het verplichte referendum bij een grondwetswijziging in 

overweging genomen. Hoewel een aantal amendementen werd ingediend aangaande 

de invoering van het referendum, kreeg het voorstel voor een verplicht referendum 

uiteindelijk onvoldoende steun. Opvallend was dat de oorspronkelijke pleitbezorger van het 

referendum, de SDAP’er Troelstra, zich in deze periode tegen het referendum had gekeerd. 

Volgens Koning (2005, p. 233) houdt deze ommezwaai verband met een teleurstellende 

uitslag bij de eerste verkiezingen op basis van algemeen kiesrecht (voor mannen) in 1918 

en het mislukken van de door Troelstra uitgeroepen revolutie vier maanden later. De 

conclusie van Troelstra was dat er onder het volk op dat moment geen behoefte was aan 

iets progressiefs als het referendum. Troelstra hield de mogelijkheid voor een toekomstige 

invoering van het referendum wel open (Steur, 2005, p. 56).

3.5 Opkomende vraag en negatief advies: de commissie-Cals/Donner (1967-

1971)

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd de discussie over het referendum weer 

aangezwengeld door staatsrechtgeleerden als Oud, Van den Bergh en Belinfante. Van 

concrete acties was op dat moment geen sprake. De prioriteit lag in die periode bij de 

wederopbouw van Nederland. Het referendum kwam wel ter sprake bij de discussies over 

de grondwetswijzigingen van 1946 en 1953, maar werd telkens terzijde geschoven (Steur, 

2005, p. 55). In deze periode kwam het referendum ook niet meer voor in de programma’s 

van de verschillende Nederlandse politieke partijen (Lucardie, 1997). Het duurde tot de 

jaren zestig van de vorige eeuw voordat het referendum weer expliciet onder de aandacht 

kwam.

In 1966 werd de politieke partij Democraten 66 (D’66) opgericht als reactie op de 

groeiende onvrede met het politieke klimaat in die tijd. De partij streefde een radicale 

democratisering van de Nederlandse politiek na (Initiatiefcomité D’66, 1966). Het 

referendum zou hier ‘in bijzondere omstandigheden’ en ‘na een zorgvuldige studie’ aan 

kunnen bijdragen, aldus D’66 (Steur, 2005, p. 55). Tijdens de campagne voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 1967 stond het thema staatkundige vernieuwing hoog op de 

agenda. Het is dan ook geen verrassing dat in het najaar van 1967 de ‘Staatscommissie 

van advies inzake de Grondwet en de Kieswet’ werd ingesteld om advies uit te brengen 

over een mogelijke grondwetsherziening op dit specifieke terrein. Eind maart 1971 bracht 

de commissie-Cals/Donner haar eindrapport uit.19 De commissie was in meerderheid 

19 In een eerste rapport uit 1968 besprak de commissie onder meer de mogelijkheid van een 
zogeheten consultatief referendum inzake de benoeming van de minister-president. Aanlei-
ding vormde een artikel van de Amsterdamse politicoloog Daudt, lid van de commissie-Cals/
Donner, in de Groene Amsterdammer over een voorstel tot wijziging van het kiesstelsel. Het 
voorstel-Daudt kwam erop neer dat kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen op het stembiljet 
tevens een stem konden uitbrengen op een kandidaat voor het ambt van minister-president. 
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tegen de introductie van het referendum en volksinitiatief: slechts acht van de zeventien 

commissieleden waren voorstander van een grondwetsbepaling die het facultatief bindend 

wetgevingsreferendum in de Nederlandse rechtsorde moest introduceren.20 Hoewel 

een meerderheid van de commissie zich tegen het referendum keerde, lukte het wel 

overeenstemming te bereiken over een grondwetsontwerp indien de regering toch zou 

besluiten tot invoering van het referendum (Koning, 1995, p. 236). In de kern behelsde 

het voorstel van de staatscommissie het volgende. Een door beide Kamers aanvaard 

wetsontwerp mocht niet worden bekrachtigd als bij een referendum een meerderheid 

van de kiezers zich tegen het wetsontwerp uitsprak. Deze meerderheid moest ten minste 

30% van het aantal kiesgerechtigden omvatten (Staatscommissie van advies inzake de 

Grondwet en de Kieswet, 1971, pp. 157-161). Het kabinet-Den Uyl volgde de conclusies 

van de staatscommissie op en nam zowel het referendum als het volksinitiatief niet mee 

De kandidaten waren de lijstaanvoerders van de twee grootste partijen die bereid waren hun 
lijstaanvoerders hiervoor beschikbaar te stellen. De staatscommissie was van oordeel dat het 
voorstel niet in overweging genomen moest worden (Staatscommissie van advies inzake de 
Grondwet en de Kieswet, 1968, pp. 50-52). Vraag is of dit voorstel een referendum behelst. Het 
heeft namelijk veel weg van een verkiezing van een persoon in plaats van een bepaalde kwestie. 
Aan de andere kant vertoont het voorstel overeenkomst met het latere burgemeestersreferen-
dum. De commissie overwoog in de uitwerking namelijk een electorale aanbeveling als uitkomst 
van de stemming in plaats van directe benoeming van de kandidaat door kiezers. Hiermee zou 
de stemming formeel niet over een persoon maar over de volgorde van aanbeveling gaan, net 
als bij het burgemeestersreferendum in de periode 2002-2008 het geval was.

In een tweede rapport uit 1969 besprak de commissie een referendumprocedure in het 
kader van een integrale grondwetsherziening. Naar het oordeel van de commissie leende het 
referendum zich hier niet voor: ‘Bij zodanige herziening komen zo uiteenlopende vraagstukken 
aan de orde, dat van het electoraat niet kan worden gevergd hierover door middel van één 
rechtstreeks votum een uitspraak te doen. Evenmin is het mogelijk verschillende herzienings-
voorstellen afzonderlijk aan het oordeel van het electoraat te onderwerpen; dit stelt zo mogelijk 
nog hogere eisen aan de kiezer, terwijl voorts het onderling verband tussen de herzieningsvoor-
stellen bij een dergelijke gang van zaken niet tot zijn recht zou komen’ (Staatscommissie van 
advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 1969, p. 285).

De staatscommissie besprak in het eindrapport eveneens de optie voor een referendum 
in het geval van het ontbreken van een bevoegde troonopvolger. Echter, binnen de commissie 
bleek onvoldoende steun te bestaan voor een directe raadpleging mocht deze situatie zich 
voordoen (Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 1971, p. 48-50).

20 De overweging van de staatscommissie om af te zien van het volksinitiatief was de volgende: 
‘Er leven onder de bevolking vele verlangens, soms diep geworteld, soms van meer ephemere 
aard. Het is vaak mogelijk om die verlangens in wetsvorm te formuleren. De bezwaren komen 
echter naar voren wanneer gevraagd wordt, hoe zich het voorgestelde verhoudt tot allerlei 
andere zaken, die men niet missen, en allerlei andere belangen, die men niet krenken wil, en voor 
de verwezenlijking waarvan meestal aanzienlijke bedragen op de begroting moeten worden 
gevonden. De commissie meent dan ook het invoeren van de figuur van het volksinitiatief te 
moeten ontraden. Van deze figuur is in ons land nog weinig studie gemaakt en van groot ver-
langen ernaar is ook overigens niet gebleken. Daardoor ontbreken de voorwaarden, die zouden 
moeten zijn vervuld om invoering ernstig te overwegen’ (Staatscommissie van advies inzake de 
Grondwet en de Kieswet, 1971, pp. 157-158).
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in het definitieve grondwetsontwerp (Steur, 2005, p. 56). De staatscommissie deed geen 

uitspraken over referenda anders dan op het landelijke niveau. Het grondwetsontwerp 

voor-het-geval-dat bleef een hypothetische constructie; de drempel van 30% zou later wel, 

eerst als gekwalificeerde meerderheidseis en later als opkomstdrempel, weer opduiken in 

het institutioneel ontwerp van respectievelijk de Tijdelijke referendumwet (Trw) van 2001 

en de Wet raadgevend referendum (Wrr) van 2015. De eerstgenoemde wet maakte ook 

lokale referenda mogelijk — daarover verderop meer — en heeft geleid tot vijf gemeentelijke 

referenda (zie hoofdstuk 4).

3.6 Staatscommissie-Biesheuvel is voor (1982-1985), kabinet-Lubbers II is 

tegen

Tijdens de behandeling van het ingediende grondwetsontwerp werd in tweede lezing door 

verschillende partijen kritiek geuit op de voorstellen. Een van de kernpunten van de kritiek 

was dat te weinig gedaan werd aan de aloude tekortkomingen van het politieke stelsel 

(Koning, 1995, p. 237). Daar kwam bij dat vanuit de bevolking de roep om een referendum 

groeide. Zo diende een actiecomité, opgericht door de Rotterdamse hoogleraar staats- en 

bestuursrecht Couwenberg, genaamd ‘Referendum: Ja’, op 9 juni 1981 een petitie in bij de 

Tweede Kamer. Het comité bestond onder meer uit Kamerleden Van den Broek (CDA), 

Kappeyne van de Copello (VVD), Mertens (D’66) en Nijfhof (DS’70). De leden braken een 

lans voor de introductie van elementen van directe democratie als correctie en aanvulling 

op de representatieve democratie. In hun petitie vroeg het comité om de invoering en het 

gebruik van het referendum bij zaken van groot nationaal belang (Couwenberg, 1990). Dit 

alles was aanleiding voor een aantal Kamerleden om de regering te vragen de mogelijkheden 

voor een referendum opnieuw te onderzoeken (Steur, 2005, p. 56).

Als reactie hierop werd in mei 1982 een staatscommissie onder leiding van oud-

premier Biesheuvel ingesteld. De commissie deed een omvangrijk onderzoek naar het 

referendum en volksinitiatief. Bij het onderzoek werden nadrukkelijk buitenlandse 

ervaringen met beide fenomenen betrokken. In december 1985 presenteerde de 

commissie haar eindrapport. De commissie oordeelde dat het vertegenwoordigend stelsel 

in Nederland twee onvolkomenheden kende. Eerste onvolkomenheid was gelegen in de 

mogelijkheid dat er bij besluitvorming een situatie ontstond waarin er onvoldoende sprake 

was van representativiteit van het parlement. Deze situatie kon zich voordoen wanneer 

tijdens een parlementaire periode politieke tegenstellingen aan het licht kwamen die niet 

samenvielen met de scheidslijnen tussen politieke partijen. De noodzakelijke coalitievorming 

in Nederland kon er immers toe leiden dat er afspraken tussen de coalitiepartners waren 

gemaakt die partijen dusdanig bonden dat daardoor een afwijking kon ontstaan tussen 

beslissingen van het parlement en de wil van het volk. Plannen die steunden op een 
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parlementaire meerderheid konden wellicht niet rekenen op voldoende draagvlak onder 

de bevolking.21

Tweede onvolkomenheid van het representatieve stelsel was dat de coalitievorming 

ertoe kon leiden dat kwesties waarbij over de oplossing geen overeenstemming bestond 

tussen de coalitiepartners, terzijde werden geschoven. Beide onvolkomenheden konden 

volgens de commissie tot uiting komen in enerzijds de betwisting van de legitimiteit van 

genomen besluiten en anderzijds het ontstaan van politieke impasses bij belangrijke 

vraagstukken. Voor de beide gevallen kon, aldus de commissie, een oplossing worden 

gevonden in de invoering van vormen van het referendum en volksinitiatief (Staatscommissie 

van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 1985).22 Dit betekende overigens niet 

dat het vertegenwoordigende stelsel als zodanig ter discussie werd gesteld. Dit stelsel als 

vorm van democratie werd als ‘onomstreden bezit’ gezien. Referendum en volksinitiatief 

mochten daarom geen ‘aantasting’ betekenen van dit vertegenwoordigende stelsel. Het 

referendum moest zich daarom beperken tot de vraag of door het parlement aanvaarde 

wetsvoorstellen al dan niet kracht van wet moesten krijgen. Ook de uitwerking van het 

volksinitiatief moest in overeenstemming zijn met het primaat van het vertegenwoordigende 

stelsel.23

De commissie was unaniem vóór de invoering van het facultatief bindend (wetgevings-)

referendum op nationaal (én decentraal) niveau. Kiezers konden zich met deze variant op 

nationaal niveau via een volksstemming uitspreken over door het parlement aanvaarde 

wetsvoorstellen. De commissie had voor het bindend wetgevingsreferendum de volgende 

procedure voor ogen — die in iets afwijkende vorm ook werd aanbevolen op decentraal 

niveau (zie verderop).

Iedere kiezer kon, als hij of zij een referendum wenste, een verzoek daartoe indienen 

bij de minister van Binnenlandse Zaken, binnen drie weken nadat bekend was gemaakt dat 

de Eerste Kamer het wetsvoorstel had aanvaard. Bij indiening van het verzoek moesten 

minstens 10.000 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd. Als de minister positief 

besliste, konden kiezers gedurende een periode van zes weken bij gemeentehuizen en 

postkantoren een ondersteuningsverklaring tekenen. Om een referendum te houden waren 

minstens 300.000 handtekeningen nodig. Als dit aantal binnen zes weken werd behaald, 

volgde uiterlijk binnen vijf maanden een nationaal referendum. Indien een meerderheid van 

de opgekomen kiezers tégen stemde, en deze meerderheid minstens 30% omvatte van het 

aantal kiesgerechtigden, dan was het wetsvoorstel van rechtswege verworpen.24

Enkele wetsvoorstellen moesten zijn uitgezonderd van referendabiliteit: wetgeving 

inzake het koningschap en koninklijk huis, wetgeving tot uitvoering van verdragen of 

21 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, pp. 4-5.
22 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, p. 5.
23 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, p. 5.
24 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, p. 12.
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besluiten van volkenrechtelijke organisaties, wetgeving over de hoogte van geldelijke 

voorzieningen van bepaalde personen die een openbaar ambt bekleden of bekleed hebben 

en hun nabestaanden. In het geval van grondwetswijziging kon alleen een referendum 

worden gehouden over voorstellen die in tweede lezing waren aanvaard (Staatscommissie 

van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 1985).25

Een meerderheid van de commissie stelde voor een variant van het volksinitiatief 

op landelijk niveau in te voeren waarmee kiezers het recht kregen wetsvoorstellen bij het 

parlement aanhangig te maken die, onder bepaalde omstandigheden, aan een volksstemming 

konden worden onderworpen.26 Burgers zouden hierdoor de mogelijkheid krijgen om een 

door hen gewenste zaak op de politieke agenda te plaatsen. Het volksinitiatief werd door 

de commissie als belangrijke aanvulling gezien op het correctief wetgevingsreferendum. 

Een referendum kon wetsvoorstellen tegenhouden; het volksinitiatief kon wetsvoorstellen 

realiseren.27

Op het punt van het raadplegend referendum was de staatscommissie verdeeld. 

De helft van de commissie was voor een raadplegend referendum op nationaal niveau; de 

andere helft was tegen. De voorstanders in de staatscommissie voorzagen dat met deze 

variant de aanvaardbaarheid van besluiten kon worden vergroot. Het was tevens een middel 

om een politieke patstelling op te lossen. Ook kon het raadplegend referendum tot meer 

25 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, p. 12.
26 Op hoofdlijnen zag de door de commissie voorgestelde procedure voor een volksinitiatief er als 

volgt uit. Iedere kiezer kon een inleidend verzoek voor een volksinitiatief indienen bij de minister 
van Binnenlandse Zaken. Dit verzoek diende vergezeld te gaan van een uitgewerkt wetsvoor-
stel. Het diende de namen te bevatten van drie personen die het voorstel zouden verdedigen 
in het parlement, als het verzoek door voldoende kiezers werd ondersteund. Tegelijk met het 
verzoek moesten ten minste 10.000 ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd. In een 
periode van drie maanden nadat positief op het inleidend verzoek was beslist, konden kiezers bij 
gemeentehuizen en postkantoren door het zetten van een handtekening aangeven het verzoek 
te ondersteunen en de drie aangewezen personen te machtigen het voorstel te verdedigen 
en, eventueel op voorstel van de Tweede Kamer, te wijzigen. Voor een geldig verzoek waren 
minstens 300.000 handtekeningen nodig. Indien dit aantal werd gehaald, nam het parlement 
het voorstel verplicht in behandeling binnen vastgestelde termijnen. De Tweede Kamer had 
geen recht van amendement, maar kon aan de verdedigers voorstellen van wijziging doen, die 
desgewenst konden worden overgenomen. Het voorstel werd ter stemming aan kiezers voorge-
legd indien: a) de Tweede Kamer het verwierp (maar een vijfde van de Kamerleden het voorstel 
steunde); b) de Tweede Kamer het voorstel niet binnen de gestelde termijn had aanvaard of 
verworpen; c) de Eerste Kamer het voorstel verwierp; d) het voorstel niet binnen de gestelde 
termijn was bekrachtigd. Het voorstel werd aanvaard indien een meerderheid van de opgeko-
men kiezers voor het voorstel stemde en dit een meerderheid was van ten minste 30% van de 
stemgerechtigden. Indien het ging om een voorstel dat een tweederdemeerderheid vereiste 
in het parlement — bijvoorbeeld bij een voorstel tot wijziging van de Grondwet — diende ook 
de meerderheid bij de volksstemming een even grote omvang te hebben. Bij een geldige uitslag 
was de regering verplicht het voorstel te bekrachtigen (zie Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, 
pp. 15-16; Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 1985).

27 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, pp. 14-15.
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betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming leiden. Het voordeel van deze variant 

was dat het, in tegenstelling tot de andere vormen, zonder grondwetswijziging kon worden 

ingevoerd. Tegenstanders wezen erop dat de mogelijkheid om af te wijken van de uitslag, 

wegens het niet-bindende karakter, de relatie tussen kiezers en beleidsvorming zou kunnen 

frustreren. Voorts kon de volksvertegenwoordiging zich door deze referendumvariant 

onttrekken aan haar eigenlijke taak van het nemen van moeilijke besluiten. Bovendien liet 

deze variant weinig ruimte voor een zelfstandige beslissing na afloop van een stemming. 

Tot slot lag het initiatief bij wetgevende organen, waardoor de kiezer voor de vergroting 

van invloed op beleidsvorming juist afhankelijk zou zijn van de organen waarop hij invloed 

probeerde uit te oefenen.28

De commissie sprak zich ook uit over de wenselijkheid en vormgeving van het 

beslissend en raadplegend referendum en het volksinitiatief op decentraal niveau. Met 

decentraal niveau werden de provincies, gemeenten en deelgemeenten bedoeld.29 De 

hierboven besproken onvolkomenheden van het vertegenwoordigende stelsel golden 

volgens de commissie ook voor het decentrale bestuursniveau. De commissie oordeelde 

dat juist op het decentrale niveau de voorwaarden voor beleidsbeïnvloeding voor de burger 

gunstiger waren. De afstand tussen het bestuur en de kiezers was immers kleiner dan op 

nationaal niveau en de kwesties werden door inwoners vaak als ‘minder gecompliceerd en 

meer concreet’ ervaren.30 Vandaar dat de commissie unaniem was in haar oordeel over de 

invoering van de vorm van het beslissend (lees: bindend) referendum op decentraal niveau. 

Dit instrument gaf kiezers de mogelijkheid een besluit van een (deel)gemeenteraad of 

provinciale staten terug te draaien. De te volgen procedure was in grote lijnen vergelijkbaar 

met die van het nationale referendum.31 Een van de afwijkingen was het geldigheidsquorum. 

Het besluit van de (deel)gemeenteraad of provinciale staten was pas verworpen als minstens 

de helft van het aantal kiezers bij de laatstgehouden verkiezingen tegen stemde (en dit 

tevens een meerderheid van de opgekomen kiezers betrof).

Een krappe meerderheid van de commissie was voorstander van een decentraal 

volksinitiatief. Het volksinitiatief moest kiezers in staat stellen een voorstel in te dienen bij 

de (deel)gemeenteraad of provinciale staten, waarover onder bepaalde omstandigheden 

28 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, pp. 17-18.
29 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, p. 21.
30 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, p. 22.
31 Enkele afwijkende aspecten zijn de volgende. Het inleidend verzoek, gericht aan het college van 

B&W of aan het college van Gedeputeerde Staten, diende vergezeld te gaan van een hoeveel-
heid ondersteuningsverklaringen dat overeenkwam met 50% van de kiesdeler die gold voor de 
desbetreffende (deel)gemeente of provincie. Verder diende het definitief verzoek ondersteund 
te worden door een aantal kiezers dat overeenkwam met minstens tweemaal de kiesdeler. 
Een laatste aspect was dat het aan een stemming onderworpen besluit pas was verworpen als 
minstens de helft van het aantal opgekomen kiezers bij de laatstgehouden verkiezingen tegen 
stemde (zie Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9, p. 22; Staatscommissie van advies inzake de 
relatie kiezers-beleidsvorming, 1985).
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een bindende volksraadpleging volgde.32 Verder was de commissie unaniem in haar positieve 

oordeel over de handhaving van de al bestaande mogelijkheden voor het raadplegend 

referendum op decentraal niveau (Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-

beleidsvorming, 1985; Steur, 2005).

Het kabinet-Lubbers II kon zich niet vinden in veel standpunten van de 

staatscommissie.33 Volgens het kabinet droegen de bestaande participatiemogelijkheden 

er in voldoende mate toe bij dat doelstellingen op het terrein van betrokken belangen en 

de aanvaarding van beleid werden bevorderd (Koning, 1995, p. 241). Daarnaast hadden het 

beslissend referendum en volksinitiatief een aantal evidente nadelen. Beide vormen zouden 

zulke hoge (financiële) lasten met zich meebrengen dat er slechts in beperkte mate gebruik 

van zou kunnen worden gemaakt. Ook bestond het risico van een ongeoorloofde afbreuk 

van het vertegenwoordigend stelsel. Tot slot vreesde het kabinet onder meer een eenzijdige 

behartiging van deelbelangen bij referenda.34 De voorstellen van de staatscommissie-

Biesheuvel over het referendum en het volksinitiatief werden niet overgenomen door het 

kabinet. Tijdens de parlementaire behandeling van de voorstellen kreeg een in stemming 

gebrachte motie over het correctief referendum onvoldoende steun (Steur, 2005, p. 57).

3.7 Begin jaren negentig: opnieuw onderzoek, wederom geen referendum

Eind 1990 presenteerde de zogeheten ‘Bijzondere Commissie Vraagpunten’, bestaande 

uit Kamerleden en onder het voorzitterschap van toenmalig Kamervoorzitter Deetman, 

een rapport over staatkundige en bestuurlijke vernieuwing.35 Aanleiding voor de instelling 

van deze commissie was de hernieuwde aandacht voor het vraagstuk van staatkundige, 

bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing tijdens de campagne voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 1989, in het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers III en tijdens 

het debat over de regeringsverklaring. Deze hernieuwde aandacht moet worden gezocht in 

dalende opkomsten bij verkiezingen en de gepercipieerde kloof tussen burger en politiek. 

De commissie-Deetman stond in haar rapport stil bij het referendum en volksinitiatief. Over 

deze instrumenten concludeerde de commissie het volgende:

32 De te volgen procedure was vergelijkbaar met die van het voorstel voor een nationaal volks-
initiatief. Ten aanzien van het inleidend en definitief verzoek golden dezelfde afwijkingen als 
voor het bindend referendum op decentraal niveau. Dit wil zeggen dat de drempel voor het 
inleidend verzoek lag op 50% van de kiesdeler bij de laatstgehouden verkiezingen. De drempel 
voor het definitief verzoek lag op tweemaal de kiesdeler. Een tweede belangrijke uitzondering 
vormde het geldigheidsquorum: het voorstel was per decentraal volksinitiatief aanvaard ‘indien 
een meerderheid van de opgekomen kiezers die tevens een meerderheid van het aantal bij de 
laatste verkiezingen opgekomen kiezers vormt, vóór heeft gestemd’ (Kamerstukken II 1987/88, 
18807, 9, p. 22).

33 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9.
34 Kamerstukken II 1987/88, 18807, 9.
35 Kamerstukken II 1989/90, 21427, 1.
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‘Voors en tegens van correctief wetgevingsreferendum, consultatief referendum 

en volksinitiatief zouden nog eens kunnen worden geïnventariseerd en op hun 

consequenties kunnen worden beoordeeld.’36

Tijdens de behandeling van het rapport in de Tweede Kamer, in maart 1991, noemde 

VVD-woordvoerder Wiebenga de geformuleerde vraagstelling aangaande het referendum 

en volksinitiatief ‘wat slapjes’ (Koning, 1995, p. 247). Verder herinnerde hij de Kamer eraan 

dat het bindend referendum naar aanleiding van het rapport van de staatscommissie-

Biesheuvel enkele jaren eerder al uitvoerig was besproken.37 Hierop diende Wiebenga een 

motie in waarin werd gesteld dat de Kamer geen behoefte had aan een nader onderzoek 

van het referendum. Deze motie kreeg steun van een meerderheid in de Tweede Kamer 

(Koning, 1995, p. 247).

In 1992, tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen, gebeurde er iets 

onverwachts. D66-voorman Van Mierlo beklaagde zich over het feit dat de Kamer studies 

naar het referendum afhield. CDA-fractievoorzitter Brinkman voelde zich aangesproken. Hij 

verklaarde dat het CDA nog altijd tegen het referendum was, maar de partij zich niet langer 

zou verzetten tegen een nadere studie van het referendumonderwerp. Naar aanleiding 

van dit debat werd voorgesteld om de al eerder ingestelde (externe) commissie-De Koning 

alsnog onderzoek te laten doen naar het referendum. De studie moest zich primair richten 

op het correctief wetgevingsreferendum.38 Eind 1992 werd dit voorstel door de Tweede 

Kamer aanvaard (Koning, 1995, p. 247).

De commissie-De Koning diende haar vervolgrapport over het correctief 

wetgevingsreferendum op 7 oktober 1993 in bij de Tweede Kamer.39 Het rapport betrof 

geen nieuwe studie van het referenduminstrument, maar was een hernieuwde afweging 

van de argumenten die eerder door de commissie-Biesheuvel waren opgeschreven. Een 

meerderheid binnen de commissie was voorstander van invoering van het correctief 

wetgevingsreferendum. De commissie-De Koning gaf daarnaast een oordeel over de 

wenselijkheid van het lokaal bindend referendum, hoewel zij daartoe niet expliciet was 

uitgenodigd. Aanleiding voor dit advies was de toegenomen belangstelling voor lokale 

referenda. De meerderheid van de leden achtte de invoering van het bindend correctief 

referendum ook op lokaal niveau wenselijk.

In haar oordeel over het lokale referendum betrok de commissie-De Koning 

nadrukkelijk de verschillende ervaringen met lokale referenda in 1991 en 1992. Vanwege 

de vorm van deze referenda, op bestuursinitiatief en niet juridisch bindend, kon niet worden 

geconcludeerd dat de politieke betrokkenheid van burgers erdoor was toegenomen. 

36 Kamerstukken II 1989/90, 21427, 1, p. 26.
37 Handelingen II 1992/93, pp. 1817-1818.
38 Kamerstukken II 1992/93, 21427, 26; Handelingen II 1992/93, 8, pp. 388-389.
39 Kamerstukken II 1993/94, 21427, 64.
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De ervaringen leverden wel ‘een veelheid aan vragen en problemen op’.40 Soms was het 

moeilijk een geschikt onderwerp te vinden en soms bleek de vraagstelling voor de kiezer 

zeer ingewikkeld (Amsterdam 1992) of overgesimplificeerd (Haarlem 1991). Daarnaast 

verschilde de opkomst bij de verschillende lokale referenda. Volgens de commissie-De 

Koning had vooral het Amsterdamse referendum over de beperking van het autoverkeer 

in de binnenstad het instrument in de publieke opinie geen goed gedaan. Dit kwam onder 

meer door de ‘weifelende houding’ van het gemeentebestuur naar aanleiding van de uitslag. 

Oorzaak van al deze problemen leek, aldus de commissie-De Koning, samen te hangen 

met de onervarenheid met het instrument en het feit dat het louter om een adviserend 

referendum ging. Dit zou aanleiding geven tot ‘veel verwarring’ bij zowel de kiezer als het 

gemeentebestuur.41

Verder kon de commissie-De Koning zich vinden in de concrete eisen die de 

staatscommissie-Biesheuvel had verbonden aan het correctief referendum. Op één punt 

stelde de commissie een wijziging voor. Om een lichtvaardig gebruik van het referendum 

op nationaal niveau te voorkomen wilde de commissie de drempel voor het zogenaamd 

inleidend verzoek verhogen van 10.000 naar 20.000 ondersteuningsverklaringen.42

Het kabinet reageerde gematigd positief op de aanbevelingen in het rapport van de 

commissie-De Koning. Het leek het kabinet zinvol om een hernieuwde discussie te voeren 

over het referendum.43 Over het lokale referendum merkte het kabinet op dat, indien werd 

overgegaan tot invoering hiervan, een algemene wettelijke regeling zou moeten worden 

getroffen (Koning, 1995, p. 250).44 Na afloop van de parlementaire debatten werd echter 

wederom niet beslist tot invoering van het referendum (Steur, 2005, p. 59).

3.8 De paarse kabinetten en de Nacht van Wiegel (18-19 mei 1999)

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 werd het eerste paarse kabinet gevormd 

door de partijen PvdA, VVD en D66. In het regeerakkoord was in de paragraaf over 

bestuurlijke vernieuwing de volgende passage opgenomen over het referendum: ‘De 

invoering van een correctief referendum op centraal en decentraal niveau wordt voorbereid 

in wetsvoorstellen ter concrete uitwerking en tot wijziging van de Grondwet.’45 Tijdens 

de regeringsverklaring op 31 augustus 1994 werd dit punt nader toegelicht door premier 

Kok. De nieuwe regering wilde de burger nadrukkelijker betrekken bij de publieke zaak. 

Belangrijke middelen hiervoor waren de invoering van het correctief referendum, een 

40 Kamerstukken II 1993/94, 21427, 65, p. 7.
41 Kamerstukken II 1993/94, 21427, 65, p. 7.
42 Kamerstukken II 1993/94, 21427, 65, p. 5.
43 Kamerstukken II 1993/94, 21427, 75, p. 2.
44 Kamerstukken II 1993/94, 21427, 75, p. 2.
45 Kamerstukken II 1993/94, 23175, p. 24.
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onderzoek naar de wijziging van het kiesstelsel en het vergroten van de invloed van de 

burger op de politieke machtsvorming.46

Ruim twee jaar later kwam de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Dijkstal met een voorstel tot wijziging van de Grondwet, dat de 

invoering van het correctief wetgevingsreferendum behelsde.47 Het grondwetsvoorstel 

kwam vrijwel geheel overeen met de adviezen van de commissie-Biesheuvel.48 Op slechts 

enkele punten week het voorstel af. Zo waren de drempels voor het aanvragen van een 

referendum substantieel verhoogd: van 300.000 naar 600.000 handtekeningen. Ook het 

aantal benodigde handtekeningen voor het inleidend verzoek werd opgehoogd naar in 

totaal 40.000. In juni 1997 werd het voorstel tot aanpassing van de Grondwet in eerste 

lezing aangenomen door de Tweede Kamer. Een jaar later ging ook de Eerste Kamer akkoord 

met het wijzigingsvoorstel. Hiermee was de eerste horde voor opname van het referendum 

in de Grondwet genomen (Steur, 2005, p. 60; Kortmann, 2008, p. 98).

Ondanks een fors verlies van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei 1998 

(van 24 naar 14 zetels) behield de paarse coalitie haar meerderheid. Het kabinet-Kok II zette 

zijn plannen met betrekking tot het referendum door. Tijdens de tweede lezing van het 

referendumvoorstel in de Tweede Kamer werd het met de vereiste tweederdemeerderheid 

aangenomen.49 Bij de nachtelijke stemming in de Eerste Kamer, op 19 mei 1999, kwam het 

voorstel één stem tekort voor de vereiste tweederdemeerderheid. Deze ‘Nacht van Wiegel’ 

— vernoemd naar VVD-senator Wiegel, die als enige coalitiegenoot tegen het voorstel 

stemde — leidde tot een kortstondige kabinetscrisis, die werd bezworen met de hulp van 

informateur Tjeenk Willink (Sap, 2003; Geurtz, 2012).

De uitkomst van het ‘lijmakkoord’ van kabinet-Kok II was dat een hernieuwde poging 

zou worden ondernomen om het weggestemde correctief referendum in de Grondwet 

vast te leggen.50 In 2001 werden daarnaast een tweetal andere wetten ingediend en 

aangenomen die het verlies van het referendum voor D66 tijdelijk moesten verzachten. 

De belangrijkste wet was de Trw, die uiteindelijk van 1 januari 2002 tot 1 januari 2005 

van kracht zou zijn.51 Deze wet regelde het adviserend raadgevend correctief referendum 

op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. De implicaties van deze wet waren 

verstrekkend: in één klap konden in alle Nederlandse gemeenten én alle provincies door 

burgers referenda worden aangevraagd via een uniforme regeling, die grotendeels was 

afgeleid van het advies van de commissie-Biesheuvel (zie hiervoor).52 Feitelijk gold de 

46 Handelingen II 1993/94, 86, p. 5809.
47 Kamerstukken 25153; Stb. 1998, 137.
48 Kamerstukken II 1996/97, 25153, A.
49 Handelingen II 1998/99, 51, p. 3370; Kamerstukken 26156.
50 Kamerstukken 27033; Stb.2001, 585.
51 Kamerstukken 27034; Stb. 2001, 388.
52 In de praktijk viel de impact van de Trw tegen. Slechts in vijf gemeenten is op grond van de Tij-

delijke referendumwet een referendum georganiseerd. Deze wet heeft niet geleid tot nationale 
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Trw als overgangswet voor het opnemen van het correctief referendum in de Grondwet 

(Breunese, 2013). Ook werd via een wijziging van de Gemeentewet de mogelijkheid tot 

een gemeentelijk burgemeestersreferendum gecreëerd. Het burgemeestersreferendum 

werd wegens wisselend succes in 2008 weer afgeschaft (Karsten et al., 2014; Broeksteeg 

& Van der Krieken, 2017).

3.9 De kabinetten-Balkenende: geen wetgeving; wel ad hoc parlementair 

initiatief

De tumultueuze verkiezingen van 2002 leidden tot een regering bestaande uit het CDA, de 

Lijst Pim Fortuyn (LPF) en de VVD, onder premierschap van CDA’er Balkenende. De drie 

partijen spraken in het regeerakkoord af om de Trw in te trekken.53 Volgens het regeerakkoord 

berustte het referendum namelijk ‘op de onjuiste veronderstelling dat het openbaar bestuur 

niet meer is dan de optelsom van afzonderlijke maatregelen die naar believen kunnen 

worden afgewezen.’54 De regering zag op het terrein van de burgemeestersbenoeming 

meer in een rechtstreeks gekozen burgervader of burgermoeder en was voornemens de 

mogelijkheid hiertoe te onderzoeken. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek 

wilde de regering de mogelijkheid tot het burgemeestersreferendum afschaffen.

Wegens interne problemen binnen de LPF viel het kabinet-Balkenende I na minder 

dan drie maanden te hebben geregeerd. Dit kabinet diende in deze periode nog wel het 

grondwetswijzigingsvoorstel voor het bindend correctief referendum (tweede lezing) in.55 

Na nieuwe tussentijdse verkiezingen kwam een regering tot stand die bestond uit het CDA, 

de VVD en D66. Het voornemen om de Trw vervroegd in te trekken werd door de nieuwe 

regering ongedaan gemaakt (de einddatum bleef op 1 januari 2005 staan). De mogelijkheid 

voor gemeenten om een referendum uit te schrijven in het kader van de benoeming van de 

burgemeester bleef eveneens bestaan.

D66 pleitte tijdens de kabinetsformatie niet voor invoering van het correctief 

wetgevingsreferendum in de Grondwet, omdat coalitiegenoot CDA fel tegenstander van 

het referendum was (Steur 2005, p. 62). Een tweede reden moet worden gezocht in de 

preventieve sfeer. De democraten konden het zich niet veroorloven om wederom zonder 

vruchtbaar resultaat in te zetten op de invoering van het referendum. Het ingediende 

grondwetswijzigingsvoorstel voor het correctief referendum strandde op 29 juni 2004 

in tweede lezing in de Tweede Kamer.56 VVD, CDA, ChristenUnie en de SGP keerden zich 

tegen de grondwetswijziging (NRC Handelsblad, 18 juni 2004). Na de val van het kabinet-

Balkenende II maakte D66 geen deel meer uit van de regering.

of provinciale referenda (zie ook hoofdstuk 4).
53 Kamerstukken II 2001/02, 28375, 5, p. 26.
54 Kamerstukken II 2001/02, 28375, 5, p. 26.
55 Kamerstukken 28515.
56 Kamerstukken 28515.
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Ondanks het vervallen van de Trw was het onderwerp referendum geenszins van 

de politieke agenda verdwenen. Enkele weken na de afschaffing van de Trw nam de Eerste 

Kamer, volgend op de Tweede Kamer, het initiatiefvoorstel getiteld ‘Wet raadplegend 

referendum Europese Grondwet’ aan. Deze wet lag aan de basis van het nationale 

referendum van 1 juni 2005 over de wenselijkheid van een ‘Europese Grondwet’.57

3.10 De Nationale conventie is voor (2006), de regering blijft tegen

Eind 2005 werd de Nationale conventie in het leven geroepen. Dit adviescollege was een 

uitvloeisel van het ‘paasakkoord’ tussen coalitiepartijen CDA, VVD en D66, gesloten in 

reactie op de ‘paascrisis’ van 2005. Deze crisis ontstond nadat het voorstel tot het uit 

de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming in tweede lezing niet de vereiste 

tweederdemeerderheid haalde. De Nationale conventie had tot taak voorstellen te 

doen voor de inrichting van het nationale politieke bestel die konden bijdragen aan het 

herstel van vertrouwen tussen de burger en de politiek, en die mede ten grondslag konden 

liggen aan de constitutie voor de eenentwintigste eeuw (Nationale conventie, 2006). Het 

adviescollege bestond uit dertien leden (in meerderheid afkomstig uit de wetenschap) en 

een breed samengestelde groep van 34 adviseurs. In september 2006 kwam de Nationale 

conventie met haar rapport getiteld ‘Hart voor de publieke zaak’. In het rapport stonden 

een vijfentwintigtal aanbevelingen in vier categorieën (Nationale conventie, 2006).

Met betrekking tot het referendum deed de Conventie twee aanbevelingen. De 

eerste aanbeveling was de introductie van een bindend correctief referendum. De 

Conventie zag in deze referendumvariant een goed middel om burgers en politiek meer bij 

elkaar te betrekken. Het referendum zou kabinet en volksvertegenwoordiging stimuleren 

scherp in de gaten te houden wat er onder de burgers leefde en besluitvorming goed te 

verantwoorden. Daarnaast zou het referendum debat stimuleren, politieke interesse 

opwekken en politieke participatie bevorderen. Een belangrijke voorwaarde voor het 

welslagen van het referendum was een zorgvuldige vormgeving. Overheden mochten het 

middel niet gebruiken voor politiek-strategische doeleinden. Daarom moest het initiatief 

voor een referendum bij de burgers komen te liggen. Verder achtte de Conventie het van 

belang dat referenda het politieke ambt en het functioneren van politieke partijen niet 

zouden ondermijnen. Daarom was het niet wenselijk om ieder onderwerp referendabel te 

maken en moesten er drempels komen voor het aanvragen van een referendum (Nationale 

conventie, 2006).

Als tweede aanbeveling stelde de Conventie voor om de bestaande procedure van 

de grondwetsherziening te verkorten en tevens de betrokkenheid van de bevolking bij de 

wijziging van de Grondwet te vergroten (Nationale conventie, 2006, p. 47). Elk door de 

regering en Staten-Generaal goedgekeurd voorstel tot grondwetsherziening zou volgens de 

Conventie verplicht per referendum moeten worden voorgelegd aan de bevolking. Hierdoor 

57 Kamerstukken II 2005/06, 30184, 2, p. 4.
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zouden burgers zich veel meer betrokken voelen bij de Grondwet. Verder deed een 

referendum meer recht aan de doelstelling burgers te betrekken bij de grondwetsherziening 

dan de huidige tussentijdse verkiezingen (Nationale conventie, 2006, p. 47).

Het kabinet-Balkenende IV reageerde in december 2007 op het rapport.58 Het koos 

primair voor de representatieve democratie. Dit betekende dat men wilde inzetten op 

een versterking van de positie van de vertegenwoordigende organen en van de politieke 

partijen. Als de representatieve democratie goed zou functioneren, was er op voorhand niet 

zoveel behoefte aan directe vormen van democratie, aldus het kabinet. Ook in het geval van 

burgerconsultatie zag het kabinet een grote rol weggelegd voor deliberatie. Consultaties 

waarbij meerdere voorkeuren konden worden aangegeven boden daarom meer perspectief 

dan een consultatie met enkel een mogelijkheid tot ‘ja’ of ‘nee’.59

Over het voorstel van de Conventie om de (tussentijdse) ontbinding van de Tweede 

Kamer bij een procedure tot wijziging van de Grondwet te vervangen door een referendum 

was het kabinet eveneens kritisch. Het kabinet stelde dat de grondwetsherzieningen van 

de voorgaande decennia nauwelijks onderwerpen bevatten die zich leenden voor een 

referendum. Het instrument van het referendum zou bij toepassing al snel ‘bot’ worden.60

Tijdens de parlementaire behandeling van het rapport van de Nationale conventie 

in 2008 bleek dat veel politieke partijen bezwaren hadden bij de geformuleerde 

aanbevelingen. De aanbevelingen van de Conventie aangaande het referendum werden 

dan ook niet overgenomen. Het parlement en de minister wachtten de behandeling van 

lopende referendumwetgeving af.61

3.11 Ad hoc naar permanent, adviserend naar bindend en van één naar geen 

referendumwet

In juni 2005 vond het nationale referendum plaats over het verdrag tot vaststelling van 

een Grondwet voor Europa (opkomst 63,3%; 61,6% tegen). Het was het eerste landsbrede 

referendum in het Koninkrijk, gebaseerd op een ad hoc-referendumwet, speciaal voor 

de gelegenheid in het leven geroepen. In september 2005 diende Tweede Kamerlid 

Wilders (groep-Wilders/PVV) een wetsvoorstel in voor het houden van een niet-bindend, 

raadplegend referendum over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 

Dit wetsvoorstel is nog altijd aanhangig in de Tweede Kamer.62 Hetzelfde geldt voor het 

wetsvoorstel van het voormalig PVV-Kamerlid Van Klaveren tot het houden van een 

referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van 

minaretten. Dit voorstel is sinds september 2011 aanhangig in de Tweede Kamer.63

58 Kamerstukken II 2007/08, 30184, 14.
59 Kamerstukken II 2007/08, 30184, 14, p. 5.
60 Kamerstukken II 2007/08, 30184, 14, p. 10.
61 Kamerstukken II 2007/08, 30184, 19.
62 Wetsvoorstel raadplegend referendum toetreding Turkije, Kamerstukken II 2005/06, 30309, 1-7.
63 Wetsvoorstel referendum minarettenverbod, Kamerstukken 2011/12, 33010, 1-3.
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Intussen werd, behalve aan ad hoc-regelingen, ook gewerkt aan meer permanente 

regelgeving voor het referendum op nationaal niveau. In 2005 dienden de toenmalige 

Kamerleden Duyvendak (GroenLinks) en Dubbelboer (PvdA) een initiatiefvoorstel in 

voor de invoering van een niet-bindend, correctief, raadgevend referendum op nationaal 

niveau (Breunese, 2013).64 Hun voorstel kwam inhoudelijk op grote lijnen overeen met het 

grondwetsvoorstel dat tijdens de Nacht van Wiegel was gesneuveld. Wel waren de drempels 

voor het aanvragen van een referendum in dit voorstel verlaagd. D66-Kamerlid Van der 

Ham sloot zich later datzelfde jaar bij de indieners aan. De drie Kamerleden zagen hun 

kans schoon om tezelfdertijd ook een tweede voorstel tot introductie van het raadgevend 

bindend correctief referendum via het reguliere wetgevingstraject aanhangig te maken in 

de Tweede Kamer.65

Op 14 februari 2013 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor de Wrr 

(die uiteindelijk het Oekraïne-referendum en Wiv-referendum mogelijk heeft gemaakt). 

Twee maanden later bleek er ook voldoende steun te zijn tijdens de eerste lezing van het 

voorstel tot wijziging van de Grondwet aangaande het correctief referendum (die het 

bindend correctief referendum mogelijk moest maken — zie box 3.1). Een jaar later, op 

15 april 2014, aanvaardde de Eerste Kamer beide wetsvoorstellen (zie box 3.2 voor de 

kenmerken van het raadgevend referendum). Voor de grondwetswijziging ten behoeve van 

het bindend referendum was na de verkiezingen van 2017 nog een tweede lezing vereist, 

die een tweederdemeerderheid moest opleveren in beide Kamers.

De steun voor het referendum bleek na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 

echter dusdanig afgenomen dat het correctief referendum geen kans meer maakte. 

De initiatiefnemers van de wet — D66, GroenLinks en PvdA — weigerden zelfs hun 

initiatiefwetsvoorstel in tweede lezing te verdedigen, een ongebruikelijke stap in de 

parlementaire geschiedenis. SP-Kamerlid Van Raak besloot vervolgens om de verdediging 

van het voorstel ter hand te nemen. Op 23 november 2017 werd het voorstel door de 

Tweede Kamer verworpen. PVV, SP, PvdD, 50PLUS, Forum voor Democratie en Voortman 

(GroenLinks) stemden voor (46 zetels); VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 

DENK en de SGP stemden tegen.66 Na de Nacht van Wiegel, in 1999, strandde het correctief 

referendum opnieuw in het parlement. Het bindend correctief wetgevingsreferendum, 

alsmede het bindend correctief referendum over de besluiten van de besturen van 

gemeenten, provincies en waterschappen, komt er voorlopig dus niet.

64 Voorstel van wet van de leden Duyvendak en Dubbelboer houdende verklaring dat er grond 
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot 
opneming van bepalingen inzake het correctief referendum, Kamerstukken II 2005/06, 30174, 
1-3.

65 Wetsvoorstel raadgevend referendum, Kamerstukken II 2005/06, 30372, 1-3.
66 Kamerstukken II 2017/18, 34724, 15.
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Box 3.1 Plan-Biesheuvel werd bijna werkelijkheid; het bindend referendum in 2017 weggestemd

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel voor een correctief referendum wilden het mogelijk 
maken, via een Grondwetswijziging, om op initiatief van burgers een correctief referendum — maar 
dan met een juridisch bindende uitkomst — te houden over een wetsvoorstel dat door de Staten-
Generaal was aangenomen. Het aan een referendum onderworpen wetsvoorstel verviel als, bij een 
rechtsgeldige uitslag, een meerderheid van de opgekomen kiesgerechtigden tegen het voorstel 
stemde, of werd onmiddellijk bekrachtigd als een meerderheid voor het wetsvoorstel stemde.

Net als bij het adviserende referendum in de Wrr zou de reikwijdte van deze bindende variant 
begrensd zijn. Geen referendum kon worden gehouden over: voorstellen over het koningschap 
en het koninklijk huis, voorstellen met betrekking tot wijziging van de Grondwet, begrotingen, 
voorstellen die strekten tot invoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties 
en rijkswetten.

In het wetsvoorstel waren geen drempels opgenomen ten aanzien van het quorum, het aantal 
steunbetuigingen en de verschillende termijnen. Deze drempels dienden via uitvoeringswetten te 
worden geregeld. De uitvoeringswetten moesten met minstens een tweederdemeerderheid door 
beide kamers worden aangenomen. Dit wetsvoorstel vertoonde, afgezien van het vaststellen van 
de drempels via uitvoeringswetten, veel overeenkomsten met het tijdens de Nacht van Wiegel 
verworpen wetsvoorstel Verandering in de Grondwet inzake het correctief referendum.67

Het wetsvoorstel regelde niet enkel de mogelijkheid tot een referendum op nationaal 
niveau. In het initiatiefvoorstel waren tevens artikelen opgenomen die een bindend referendum 
op provinciaal en gemeentelijk niveau, alsmede op het niveau van de waterschappen, mogelijk 
maakten. Na de vereiste tweede lezing door de Staten-Generaal zouden eerst nog meerdere 
uitvoeringswetten moeten worden aangenomen, alvorens referenda op de decentrale niveaus 
daadwerkelijk konden worden aangevraagd en uitgeschreven. In de uitvoeringswetten diende de 
exacte werking en reikwijdte van de decentrale referenda op de diverse bestuurlijke niveaus te 
worden geregeld. De voorgenomen grondwetswijzigingen traden, na aanname door de Staten-
Generaal, eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. 
Deze termijn kon bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.68

Als het bindend referendum werd aangenomen, zouden in beginsel twee soorten correctieve 
referenda naast elkaar komen te staan: de adviserende variant (Wet raadgevend referendum, 
Wrr) en de bindende variant (Wet correctief referendum, Wcr). Om strategisch shoppen tussen 
de beide varianten te vermijden — beide varianten zouden hoogstwaarschijnlijk andere drempels 
hebben — drong de Eerste Kamer tijdens de parlementaire behandeling van de Wrr aan op een 
geconditioneerde horizonbepaling, die inhield dat het adviserend referendum kwam te vervallen 
zodra de variant van het bindend referendum zou zijn aanvaard.69 De initiatiefnemers stonden hier 
positief tegenover en dit werd uiteindelijk via een reparatiewet alsnog geregeld.70 Als de Wcr werd 
aanvaard, zou de Wrr komen te vervallen. Omdat de Wcr onvoldoende steun kreeg in tweede lezing 
in de Tweede Kamer, heeft het bindend wetgevingsreferendum, op nationaal én lokaal niveau, nog 
altijd geen plek weten te veroveren in de Nederlandse rechtsorde. Met de intrekking van de Wrr 
in 2018, is er zelfs geen ad hoc-wetgeving meer die het referendum regelt.

67 Kamerstukken II 2005/06, 30174.
68 Kamerstukken I 2012/13, 30372, A; Stb. 2014, 355.
69 Handelingen I 2013/14, 26, item 5, pp. 10-11.
70 Kamerstukken I 2013/14, 30172/30372, G; Handelingen I 2013/14, 26, item 5, p. 22.
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Twee redenen lijken ten grondslag te liggen aan het verwerpen van het bindend 

correctief referendum. Eerste reden is de negatieve ervaringen met het eerste nationaal 

raadgevend Oekraïne-referendum in 2016 (Hendriks et al., 2017). Dit proces leidde tot 

enkele controverses over de wijze van aanvragen (‘mogen ondersteuningsverklaringen 

ook digitaal worden ingezameld?’), de reikwijdte van het raadgevend referendum (‘zijn 

internationale verdragen wel geschikt om per referendum aan de kiezer voor te leggen?’) 

en de interpretatie van de uitslag (‘is een “nee” ook echt “nee”, of geeft dit het kabinet ruimte 

om te onderhandelen over aanvullende voorwaarden?’).

Box 3.2 Kenmerken van de Wet raadgevend referendum (2015-2018)

De Wrr maakte het mogelijk om, op initiatief van burgers, niet-bindende referenda te houden over 
door het parlement bekrachtigde wetgeving. Het ging hierbij om drie categorieën wetten: wetten 
die in principe alleen voor het Europese deel van Nederland golden; wetten die zowel voor het 
Europese als voor het Caribische deel van Nederland golden; wetten die in principe alleen voor het 
Caribische deel van Nederland golden. Ook konden referenda worden gehouden over verdragen 
(stilzwijgend of bij Rijkswet ter goedkeuring voorgelegd) die voor het gehele land Nederland of 
een deel daarvan golden.71

 Voor het afdwingen van een referendum waren voor het inleidend verzoek minstens 
10.000 handtekeningen vereist; voor het definitief verzoek moesten minstens 300.000 
ondersteuningsverklaringen worden verzameld. Niet alle wetten en verdragen konden worden 
onderwerpen aan een referendum. Geen referendum kon worden gehouden over: het koningschap 
en het koninklijk huis; begrotingen; wijzigingen van de Grondwet; wetten tot verandering in 
de Grondwet en wetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel hiertoe in 
overweging te nemen; wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van 
volkenrechtelijke organisaties; rijkswetten, behalve rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die 
binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden; wetten bedoeld tot intrekking of tot regeling 
van de inwerkingtreding van een wet naar aanleiding van een daarover gehouden referendum; 
wetten die uitsluitend strekken tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van een verdrag 
naar aanleiding van een over de goedkeuring van dat verdrag gehouden referendum; wetten die 
uitsluitend strekken tot intrekking van de aan een verdrag verleende goedkeuring naar aanleiding 
van een daarover gehouden referendum. Voor een juridisch geldige referendumuitslag moest 
minstens 30% van de kiesgerechtigden een stem hebben uitgebracht.

 Binnen het referendumproces was een gewichtige rol weggelegd voor de onafhankelijke 
referendumcommissie. Deze commissie stelde onder meer de datum vast en de vermelding 
van de wet of het verdrag op het stembiljet en verstrekte informatie aan de kiezers over de 
betreffende wet of het verdrag. De Wrr was deels bedoeld als een overgangswet. Wanneer het 
voorstel tot wijziging van de Grondwet inzake het correctief referendum in tweede lezing zou 
zijn aangenomen, en de noodzakelijke uitvoeringswetten in werking waren getreden, zou de Wrr 
zijn komen te vervallen.72 Toch moest de Wrr ook als losstaand instrument worden gezien. Als de 
grondwetswijziging voor het correctief referendum onverhoopt niet tot stand kwam, was er altijd 
nog het instrument van het raadgevend referendum.

71 Kamerstukken I 2012/13, 30372, A.
72 Kamerstukken II 2013/14, 30372, G.
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Daarnaast werden vraagtekens gezet bij de motieven van de initiatiefnemers voor 

het referendum. De leden van het Burgercomité EU lieten in een vraaggesprek met 

NRC Handelsblad optekenen dat ze eigenlijk een referendum over het Nederlands EU-

lidmaatschap wensten. Omdat een zogeheten Nexit-referendum onder de Wrr niet tot de 

mogelijkheden behoorde, grepen ze alle kansen aan om de relatie tussen Nederland en de 

EU ‘onder druk te zetten’ (NRC Handelsblad, 31 maart 2016). Het associatieverdrag was een 

van de eerste EU-gerelateerde wetten waarover op grond van de nieuwe referendumwet 

een volksstemming kon worden aangevraagd en bood als zodanig een kans om daadwerkelijk 

een signaal af te geven over die relatie. Het ging de initiatiefnemers in beginsel niet om het 

verdrag als zodanig.

Tweede reden voor het weggestemmen van het bindend referendum moet worden 

gezocht in de coalitievorming na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. De 

verkiezingen leidden tot het kabinet-Rutte III, bestaande uit de partijen VVD, CDA, 

D66 en ChristenUnie. Drie van deze vier partijen zijn van oudsher tegenstander van het 

referenduminstrument. De combinatie tussen de op onderdelen negatieve ervaring met het 

Oekraïne-referendum en een kabinet dat in meerderheid tegen het referendum is, leidde 

tot het definitief afschieten van het wetsvoorstel voor een bindend correctief referendum.

Hier bleef het echter niet bij. De op 1 juli 2015 in werking getreden Wrr werd door het 

nieuwe kabinet-Rutte III betwist. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, van 

10 oktober 2017, was de volgende passage opgenomen over het raadgevend referendum:

‘Het raadgevend referendum is enige jaren geleden geïntroduceerd als opmaat naar 

een correctief bindend referendum. De politieke steun voor het correctief bindend 

referendum is sindsdien afgebrokkeld en is daarmee als beoogd einddoel voorlopig uit 

zicht. Het nationaal raadgevend referendum heeft als tussenstap niet gebracht wat 

ervan werd verwacht, onder meer door een controverse over de wijze van aanvragen 

en verschillende interpretaties van de uitslag. Het kabinet wil daarom een pas op de 

plaats maken. De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken’ (VVD, CDA, D66 

& ChristenUnie, 2017, p. 8).

Het kabinet zag geen heil meer in het raadgevend referendum en maakte haast met de 

intrekking van de drie jaar oude Wrr. Achter de haastige spoed gingen, hoogstwaarschijnlijk, 

politiek-strategische motieven schuil. Met een snelle intrekking konden toekomstige 

referenda over nieuw kabinetsbeleid worden voorkomen. De wijze waarop de wet werd 

ingetrokken leidde tot maatschappelijke discussie en diverse rechtszaken (zie Voermans, 

2018). De Tweede Kamer stemde op 22 februari 2018 met 76 stemmen tegen 69 in met de 

intrekkingswet van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (NRC 
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Handelsblad, 22 februari 2018). De Eerste Kamer volgde dit voorbeeld op 10 juli 2018. De 

enige niet-tijdelijke referendumwet die Nederland kende, bestaat daardoor niet meer.73

3.12 Een nieuwe hoop: de staatscommissie parlementair stelsel (2017-2018)

Het voorlopige sluitstuk van de referendumdiscussie is de staatscommissie parlementair 

stelsel, onder het voorzitterschap van VVD’er Johan Remkes. De commissie werd op 27 

januari 2017 op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken door de ministerraad 

ingesteld.74 Het idee voor deze commissie ontstond al in 2014. Tijdens de Algemene Politieke 

Beschouwingen in de Eerste Kamer in oktober 2014 opperde VVD-fractievoorzitter 

Hermans de gedachte om een staatscommissie in te stellen die onderzoek moest doen naar 

het functioneren van het parlementaire stelsel. De minister-president zegde tijdens het 

debat toe steun te verlenen aan de totstandkoming van een staatscommissie als de Kamer 

dat zou wensen.75 Deze toezegging leidde tot een debat en aanvaarding van een motie 

waarin de wenselijkheid voor het instellen van een staatscommissie werd uitgesproken.76 

Ook de Tweede Kamer was in meerderheid voorstander voor het instellen van een 

staatscommissie.77

Aanleiding voor het instellen van de staatscommissie was de constatering van beide 

Kamers dat: de Nederlandse burger meer betrokkenheid bij beleid en politiek ambieerde; 

de Europese besluitvorming voor de parlementaire taak en de vormgeving daarvan voor 

beide Kamers van de Staten-Generaal toenemende betekenis had; veel taken in de voorbije 

jaren waren gedecentraliseerd naar andere overheden; de electorale volatiliteit sterk was 

toegenomen; digitalisering en sociale media onmiskenbaar invloed hadden op het karakter 

van de representatieve democratie en het functioneren van het parlementair stelsel. De 

Tweede en Eerste Kamer kwamen hierdoor tot het oordeel dat bezinning over verkiezing, 

taken en de parlementaire democratie gewenst was.78

De commissie-Remkes presenteerde op 21 juni 2018 een eerste tussenstand. De 

commissie zag het bindend correctief referendum als (uiterste) middel dat de representatieve 

democratie zou kunnen versterken. Dit referendum zou geen opkomstdrempel moeten 

kennen, maar bijvoorbeeld een ‘uitkomstdrempel’ die bepaalde welke uitkomst de doorslag 

gaf (dit naar aanleiding van de ervaringen met het Oekraïne-referendum) (Staatscommissie 

73 Deze opmerking verdient enige nuancering. In de artikelen 58-60 van het Statuut is namelijk 
(nog altijd) de procedure vastgelegd voor een onafhankelijkheidsreferendum voor het land 
Aruba (Caribisch Nederland). In 2011 is op de Koninkrijksconferentie besloten dat de artikelen 
58-60 in de toekomst ook van toepassing zullen worden op Curaçao en Sint Maarten. De pro-
cedure komt erop neer dat Aruba het Koninkrijk pas kan verlaten nadat de bevolking daarmee 
in een referendum heeft ingestemd (Hillebrink, 2017).

74 Stcrt. 2017, 7830.
75 Kamerstukken I 2015/16, 34430, 3; Handelingen I 2015/16, 4, item 6.
76 Handelingen I 2015/16, 2015/16, 16, items 4 en 50; Kamerstuk 34300, Q.
77 Handelingen II 2015/16, 106; Kamerstuk 34430, 2.
78 Kamerstukken I 2015/16, 34430, 3.
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parlementair stelsel, 2018a, p. 53). De staatscommissie bracht geen advies uit over het 

gemeentelijke referendum.

Het eindrapport van de commissie-Remkes verscheen op 13 december 2018. In haar 

eindrapport adviseerde de staatscommissie unaniem een bindend correctief referendum 

op nationaal niveau in te voeren, ‘zodat er, ná wetgeving die evident niet overeenkomt met 

de opvattingen van een meerderheid van de kiezers, ook als die is gestoeld op een binnen 

een meerderheid van de in het parlement vertegenwoordigde partijen overeengekomen 

compromis, de mogelijkheid is die wetgeving weer terug te draaien. Thema van een 

referendum zouden pas aangenomen wetten of onderdelen daarvan moeten zijn’ 

(Staatscommissie parlementair stelsel, 2018b, p. 17). Het referendum diende volgens de 

staatscommissie te worden ingericht als ‘noodrem’, wat betekende dat het referendum 

gepaard diende te gaan met geldigheidsdrempels: 5.000 ondersteuningsverklaringen voor 

een inleidend verzoek, 400.000 ondersteuningsverklaringen voor een definitief verzoek, 

en een uitkomstdrempel van één derde (33⅓%) van het electoraat (Staatscommissie 

parlementair stelsel, 2018b, p. 17).

Het kabinet komt nog met een reactie op het eindrapport van de staatscommissie. 

Onderwijl diende het Kamerlid Van Raak (SP) op 29 januari 2019 een nieuw 

initiatiefwetsvoorstel in dat strekt tot invoering van het bindend correctief referendum.79 

In dit voorstel tot wijzing van de Grondwet zijn, voor zover mogelijk, de adviezen van de 

commissie-Remkes verwerkt.80

3.13 Conclusie

Het voorgaande maakt duidelijk dat het referendum in Nederland een lange geschiedenis 

kent. De afgelopen eeuw is het referendum onderwerp geweest van menig debat in zowel 

de Tweede als Eerste Kamer. Diverse (staats)commissies hebben over het referendum 

geadviseerd. Hoewel niet alle commissies in meerderheid voorstander waren van de 

introductie van het referendum in de Nederlandse rechtsorde, is toch een aantal patronen 

te herkennen die van invloed kunnen zijn op de hedendaagse en toekomstige betekenis van 

het referendum (zie ook de Epiloog).

Ten eerste is er in de discussies meer steun voor het referendum dan voor het 

volksinitiatief — zie voor het onderscheid tussen de twee varianten hoofdstuk 2. Het ligt 

daarom niet in de lijn der verwachting dat het volksinitiatief spoedig zal worden ingevoerd. 

Voor het referendum is de situatie iets ingewikkelder. Met het wegstemmen van het 

correctief en raadgevend referendum is er geen wetgeving meer in Nederland die het 

referendum, nationaal én decentraal, regelt. Voor de toekomst van het lokale referendum 

79 Kamerstukken II 2018/19, 35129.
80 Zo adviseerde de commissie-Remkes om aan de in eerdere wetsvoorstellen opgenomen lijst 

met uitzonderingen één uitzondering toe te voegen, te weten ‘voorstellen van wet inzake de 
belastingen, bedoeld in artikel 104 Grondwet’. Deze uitzondering is opgenomen in het initia-
tiefwetsvoorstel van Van Raak.
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zal daarom eerder gekeken moeten worden naar de lokale praktijk en ontwikkelingen dan 

naar de landelijke ontwikkelingen. Mogelijk biedt het rapport van de staatscommissie 

parlementair stelsel op de middellange termijn een nieuwe opening voor een landelijke 

regeling van het nationale en decentrale referendum. Het verleden heeft echter aangetoond 

dat wanneer het over het referendum gaat, zelfs een regeerakkoord geen garantie biedt 

voor de invoering van dit instrument.

Ten tweede, de steun voor het referendum lijkt zich in de loop van de tijd vooral 

te concentreren op het correctief referendum over wetten, verdragen en de besluiten 

van decentrale besturen. Het referendum wordt gezien als een aanvulling op het 

representatieve stelsel; het is een noodrem in handen van de burger. Ten aanzien van het 

decentrale niveau is met enige regelmaat geadviseerd voor een iets breder palet aan vormen 

van referenda. De invoering van het raadplegend referendum, zoals al voorgesteld door 

de commissie-Biesheuvel, is hier een concreet voorbeeld van. Het recent weggestemde 

initiatiefwetsvoorstel voor een bindend correctief referendum voorzag in een uniforme 

regeling voor het referendum op de decentrale bestuursniveaus, maar liet nog veel ruimte 

in de vorm van nader vast te stellen uitvoeringswetten.

Ten slotte, de discussies in het Nederlandse parlement over de invoering en spelregels 

van het referendum richten zich vooral op het nationale niveau. Tegelijkertijd is er steeds 

meer aandacht voor het decentrale referendum — denk aan het eindrapport van de 

commissie-De Koning. Discussies over een uniforme regeling voor decentrale referenda in 

heel Nederland waren echter tot voor kort relatief beperkt. Hierdoor is er momenteel veel 

ruimte voor de decentrale besturen om te experimenteren met diverse referendumvormen 

en -voorwaarden. Indien de Wcr was aanvaard, zou deze ruimte waarschijnlijk zijn ingeperkt. 

Nu deze wetgeving is weggestemd, liggen er nieuwe kansen voor gemeenten om te leren van 

de discussies, ervaringen en ontwikkelingen van het nationale referendum. Welke lessen te 

trekken zijn uit de lokale referendumpraktijk voor zowel decentrale als landelijke referenda 

komt in het volgende hoofdstuk ter sprake.
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Tabel 3.1 Tijdlijn besproken ontwikkelingen inzake het nationale en decentrale referendum

Jaar Gebeurtenis

1797 Eerste (nationale) referendum over de ontwerp-Staatsregeling van 1797

1798 Tweede (nationale) referendum over de nieuwe ontwerp-Staatsregeling van 1798

1801 Nationaal referendum over de Staatsregeling des Bataafschen Volk van 1801

1805 Nationaal referendum over de Staatsregeling des Bataafschen Volk van 1805

1903 SDAP-leider Troelstra stelt met andere Kamerleden voor om een correctief referendum 
in te voeren

1906 Eerste lokale referendum in Nederland (gemeente Hillegom)

1920 Advies staatscommissie-Ruys de Beerenbrouck (1918-1920)

1971 Advies staatscommissie-Cals/Donner (1967-1971)

1985 Advies staatscommissie-Biesheuvel (1982-1985)

1990 Advies commissie-Deetman (1989-1990)

1993 Advies (externe) commissie-De Koning (1990-1993)

1999 De ‘Nacht van Wiegel’ (18-19 mei)

2002 Inwerkingtreding Tijdelijke referendumwet

2005 Nationaal referendum over de ‘Europese Grondwet’

2005 Indiening wetsvoorstel raadplegend referendum toetreding Turkije (Wilders)

2005 Aflopen Tijdelijke referendumwet

2005 Indiening initiatiefvoorstel invoering correctief referendum (Duyvendak & Dubbelboer)

2005 Indiening wetsvoorstel raadgevend referendum (Duyvendak, Dubbelboer & Van der 
Ham)

2006 Advies Nationale conventie ‘Hart voor de publieke zaak’

2011 Indiening wetsvoorstel referendum minarettenverbod (Van Klaveren)

2013 Meerderheid Tweede Kamer stemt in met de Wet raadgevend referendum en met het 
correctief referendum (eerste lezing)

2014 Meerderheid Eerste Kamer stemt in met Wet raadgevend referendum en met het 
correctief referendum (eerste lezing)

2015 Inwerkingtreding Wet raadgevend referendum

2016 Nationaal referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne

2017 Meerderheid Tweede Kamer verwerpt de Wet correctief referendum (tweede lezing)

2018 Nationaal referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

2018 Meerderheid Tweede Kamer stemt in met intrekking Wet raadgevend referendum

2018 Tussenstand én eindrapport staatscommissie-Remkes (2017-2018)

2018 Meerderheid Eerste Kamer stemt in met intrekking Wet raadgevend referendum

2019 Indiening wetsvoorstel correctief bindend referendum (Van Raak)

3
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4. DE GEMEENTELIJKE 
REFERENDUMPRAKTIJK IN NEDERLAND81

4.1 Introductie

Lokale referenda geven burgers de mogelijkheid direct hun mening te uiten over zakelijke 

kwesties in een gemeente. Dit hoofdstuk behandelt de vraag in hoeverre daar door 

gemeenten en inwoners ook gebruik van wordt gemaakt. Wat is de praktijk van het 

lokale referendum in Nederland? Dankzij archiefonderzoek en informatieverzoeken aan 

gemeenten beschikken we over een rijke dataset met gegevens over alle in Nederland 

georganiseerde gemeentelijke referenda. Wat valt daarbij bovenal op? Wat zijn 

kenmerkende en vernieuwende aspecten van de 215 lokale referenda die tussen 1906 en 

juli 2018 zijn georganiseerd? Waar liggen de (toekomstige) uitdagingen en wat kunnen we 

leren van de Nederlandse referendumpraktijk, zowel voor het lokale referendum als de 

(inter)nationale praktijk?

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De historische ontwikkeling van het 

Nederlandse referendum komt aan de orde in paragraaf 4.2. Paragraaf 4.3 gaat over de 

onderwerpen van Nederlandse lokale referenda. De opkomst bij referenda behandelen 

we in paragraaf 4.4. Het verschil tussen soorten referenda in Nederland staat centraal in 

paragraaf 4.5. Vraag-antwoordformuleringen bij referenda beoordelen we in paragraaf 4.6. 

In paragraaf 4.7 komt de combinatie tussen referenda met andere stemmingen ter sprake. 

Het fenomeen van het geldigheidsquorum volgt in paragraaf 4.8. In paragraaf 4.9 houden 

we ons bezig met de geografische locus van het lokale referendum in Nederland. De vraag 

wat een referendum de lokale gemeenschap kost, beantwoorden we in paragraaf 4.10. We 

sluiten in paragraaf 4.11 af met een conclusie.

4.2 Een eeuw gemeentelijke referenda in Nederland (1906-juli 2018): drie 

golven

De praktijk van het gemeentelijke referendum bestaat nu ruim een eeuw. In 1906 werd in de 

gemeente Hillegom het eerste referendum gehouden. Mannelijke ingezetenen van boven de 

21 jaar kregen de vraag voorgelegd of zij de voorkeur gaven aan de jaarlijkse kermis of aan 

een volksfeest met subsidie van de gemeente. Een meerderheid van 57% gaf de voorkeur 

aan een volksfeest; ruim 36% verkoos de kermis. De gemeenteraad van Hillegom besloot 

de kermis te handhaven en daaraan een volksfeest met subsidie toe te voegen (Gemeente 

Hillegom, 1906a; Gemeente Hillegom, 1906b; Gemeente Hillegom, 1906c).

81 Delen van dit hoofdstuk zijn in een eerder stadium in twee publicaties verschenen: Van der 
Krieken (2015); Broeksteeg & Van der Krieken (2017).
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Zes jaar later volgde in Naarden een referendum over de wenselijkheid van de lokale 

kermis. Onder druk van enkele vooraanstaande inwoners van Naarden, die vonden dat de 

kermis leidde tot feesten in ‘bandeloosheid en dronkenschap’, besloot de gemeenteraad 

de kermis af te schaffen. Vele Naardense inwoners kwamen in verzet tegen deze beslissing 

en dwongen zelfs een lokale volksstemming af. Een ruime meerderheid van 72% van de 

inwoners wilde de lokale kermis behouden. Hierop trok de Naardense raad zijn besluit 

in, maar vervroegde wel het tijdstip van de kermis (Steur, 2005). De stemming in Naarden 

was landelijk nieuws en werd besproken in de Tweede Kamer.82 De discussie ging over de 

vermeende strijd van het referendum met het verbod van ‘last en ruggespraak’, zoals destijds 

vastgelegd in artikel 45 van de Gemeentewet. Minister Heemskerk van Binnenlandse Zaken 

verklaarde tijdens het debat dat hij het referendumbesluit ter vernietiging zou hebben 

voorgedragen, indien het aan hem was voorgelegd (Algemeen Handelsblad, 17 januari 

1913; De Gooi- en Eemlander, 18 januari 1913; Leeuwarder Courant, 21 augustus 1913).

Twee jaar later voegde minister Cort van der Linden de daad bij het woord. De 

Almelose gemeenteraad besloot een referendum te houden over de herinvoering van de 

lokale kermis. Het raadsbesluit werd door de Kroon vernietigd wegens strijdigheid met het 

verbod van last en ruggespraak (Van Dam, 2005).83 Een enkele uitzondering daargelaten 

werden daarna lang geen gemeentelijke referenda gehouden. Pas vanaf de jaren zeventig 

keerde het lokale referendum terug in Nederland.

Er is geen direct aanwijsbare oorzaak voor de terugkeer van het referendum. De 

spanning tussen het referendum en het verbod van last was (en is) nog altijd aanwezig. 

Mogelijk had de hernieuwde interesse te maken met de geest van democratische 

vernieuwing uit die periode en het verschijnen van de adviesrapporten van meerdere 

(staats)commissies over het referendum en volksinitiatief (zie hoofdstuk 3) (Tierney, 

2012; Qvortrup, 2014). Bovendien werden in de genoemde periode veel gemeenten 

geconfronteerd met herindelingsplannen. Deze plannen riepen veel weerstand op onder de 

bevolking. Via het referendum konden burgers en gemeentebesturen uitdrukking geven aan 

de heersende onvrede met de voorgenomen plannen. In totaal 29 van de 36 lokale referenda 

in de periode 1970-1979 hadden dan ook betrekking op gemeentelijke herindelingen of 

grensaanpassingen tussen gemeenten (Figuur 4.1). In de periode 1980-1989 daalde het 

absolute aantal lokale volksstemmingen over dit onderwerp licht: 12 van de 14 referenda 

gingen over gemeentelijke herindelingen of grensaanpassingen, zij het dat het relatieve 

aantal in die periode licht steeg van 80,5% naar 85,7%.

Vanaf de jaren negentig won het lokale referendum opnieuw aan populariteit: tussen 

1990 en 1999 zijn in totaal 49 referenda uitgeschreven. In de periode 2000-2009 lag dit 

aantal op 77. De laatste acht jaar is door 33 gemeenten een volksraadpleging georganiseerd. 

82 Handelingen II 1913/14, 59, p. 1865-1886.
83 Stb. 1914, 301.
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Dit brengt het totale aantal gemeentelijke referenda in Nederland tussen 1906 en juli 2018 

op 215 (Figuur 4.2 en 4.3).

De ontwikkeling van referenda vertoonde tussen 1970 en juli 2018 een drietal 

‘golven’: periodes waarin het aantal referenda langzaam toeneemt om vervolgens weer af te 

zwakken. De eerste golf begint in 1971 en eindigt in 1978. Meer dan 80% van de referenda 

in dit decennium ging over herindelingskwesties.

Figuur 4.1 Aantal gemeentelijke referenda naar onderwerp per decennium (absolute aantallen; 1970-
juli 2018)

De tweede golf loopt van 1990 tot 2000. De onderwerpen die ter stemming 

werden voorgelegd betroffen in meerderheid gemeentelijke herindelingen, gevolgd door 

stemmingen over onderwerpen in het fysieke domein — denk aan de locatiekeuze voor 

een nieuw zwembad (Breda 1995), de aanleg van een bedrijventerrein (Heerenveen 1995), 

verkeersmaatregelen (’s-Graveland 1996) en de aanleg van een metrolijn (Amsterdam 

1997). Een van de redenen voor de toename van de totale omvang van de hoeveelheid 

referenda moet worden gezocht in een dalende opkomst bij verkiezingen (De Graaf et 

al., 2009). Daarom gingen enkele gemeenten experimenteren met alternatieve manieren 

om de burger bij de besluitvorming te betrekken. In Amsterdam (beperking autoverkeer 

binnenstad 1992) en Leiden (sluitingstijden horeca 1991) bepaalde het gemeentebestuur 

zelfs dat er een referendum zou komen voordat een concreet onderwerp voorhanden was: 

het besluit tot het houden van een referendum ging aan de onderwerpskeuze vooraf.84

De derde golf begon net voor de eeuwwisseling en kende een piek in 2001 met in 

totaal 18 referenda in één jaar tijd. Het eind ligt rond het jaar 2010. Meerdere verklaringen 

84 Kamerstukken II 1993/94, 21427, 65.
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voor de toename liggen voor de hand. Zo speelde in die periode een nieuwe ronde 

van (voor)genomen gemeentelijke herindelingen, waarover in totaal 33 stemmingen 

werden georganiseerd. In de periode 2002-2008 waren er tevens in acht gemeenten 

burgemeestersreferenda: de bevolking kon, op grond van de toen geldende regeling in de 

Gemeentewet,85 kiezen tussen twee door de raad geselecteerde kandidaten, van wie de 

raad er één als voorkeurskandidaat zou voordragen voor benoeming door de Kroon.

Op landelijk niveau speelde bovendien in diezelfde periode de discussie over de 

invoering van de Tijdelijke referendumwet (Trw), die onder meer voorzag in een procedure 

voor een gemeentelijk referendum in alle Nederlandse gemeenten (zie ook paragraaf 3.8). 

Slechts in vijf gemeenten is op grond van deze tijdelijke wet een referendum uitgeschreven: 

Voerendaal in 2003 (gewijzigde gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg), 

Hilversum in 2004 (Parkeerverordening Hilversum 2003), Huizen in 2004 (Verordening 

Speelautomatenhal 2003), Soest in 2005 (toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten) en 

Zwolle in 2005 (Verordening op de speelautomatenhallen 2004).

Figuur 4.2 Overzicht hoeveelheid gemeentelijke referenda (absolute aantallen; 1906-juli 2018)

85 De basis voor het burgemeestersreferendum werd gevormd door artikel 61 lid 2 tweede volzin 
en artikel 61e Gemeentewet. Deze mogelijkheid werd afgeschaft op 19 december 2008 via de 
Wijzigingswet Gemeentewet (afschaffen raadplegend burgemeestersreferendum), Stb. 2008, 
538.
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Figuur 4.3 Lokale referenda in Nederlandse gemeenten (absolute aantallen; 1906-juli 2018)86

4.3 Onderwerpen van gemeentelijke referenda: vaak over herindelingskwes-

ties

Iets meer dan de helft (53,0%, 114 in totaal) van alle lokale referenda in Nederland ging over 

een herindelingskwestie of een grensaanpassing tussen gemeenten (zie Figuur 4.4 en Tabel 

4.1). Lange tijd was een gemeentelijke herindeling geen gemakkelijk referendumonderwerp: 

het initiatief voor een herindeling lag immers bij het Rijk of de provincie, die ook het 

beleid in dezen bepaalden. Deze gemeentelijke referenda waren vaak te beschouwen 

86 De figuren van Nederland zijn gemaakt met behulp van het open source kaartenprogramma 
Qgis. Zie https://www.qgis.org/en/site/ voor meer informatie over dit programma.
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als proteststemming tegen de voorgenomen herindeling (Elzinga et al., 1996, pp. 82-

84). Dit beeld veranderde echter tijdens de eeuwwisseling, toen het kabinet bepaalde 

dat het initiatief ‘van onderop’ moest komen, van de betrokken gemeenten zelf. In deze 

situatie is een herindelingsreferendum zinvoller: de raad kan met medeneming van de 

uitslag van het referendum een besluit nemen, waar Rijk en provincie minstens rekening 

mee moeten houden. Toch is het nog altijd zo dat bij een herindeling niet de raad, maar 

de wetgever het definitieve besluit neemt, al dan niet in afwijking van de uitslag van een 

herindelingsreferendum.

Figuur 4.4 Onderwerpen lokale referenda in Nederlandse gemeenten (1906-juli 2018)

4
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Iets meer dan een vijfde (45 in totaal) van de volksraadplegingen ging over de openbare 

ruimte. Enkele voorbeelden van dergelijke referenda zijn: het project Nieuw Zaailand 

in de gemeente Leeuwarden (2006); de aanpak van twee voormalige vuilstortplaatsen 

(Caij- en Aagtenbelt) in de gemeente Beverwijk (2007); de aanleg van een sneltram 

(lightrail) in Leiden (2007); de bouw van de Homburg Campus (onderwijsinstelling en 

schouwburg) in Cuijk (2009); de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder de 

Singelgracht in Amsterdam-West (2010); en het referendum in Arnhem over de bouw van 

het Kunstencluster (2013).

Tussen 2001 en 2008 hadden gemeenten de wettelijke mogelijkheid om bij de 

aanstelling van de burgemeester de bevolking te raadplegen. De procedure van dit 

‘burgemeestersreferendum’ was als volgt. De gemeenteraad kwam tot de keuze van 

twee kandidaten. Vervolgens werd aan de kiesgerechtigde inwoners gevraagd zich uit te 

spreken over de volgorde waarin deze kandidaten zouden moeten worden aanbevolen 

aan de minister voor benoeming. De uitkomst van het referendum was pas geldig indien 

minstens 30% van de kiesgerechtigden een geldige stem had uitgebracht. Er zijn in totaal 

acht referenda uitgeschreven, met wisselende ervaringen en resultaten. In het bijzonder 

de twee laatste burgemeestersreferenda, in Utrecht (2007) en Eindhoven (2008), wisten 

maar weinig kiezers naar de stembus te trekken. Slechts 9,25% van de stemgerechtigden 

ging stemmen bij het burgemeestersreferendum in Utrecht; bij de stemming in Eindhoven 

maakte 25,64% van de kiezers de gang naar de stembus. Vanwege de wisselende ervaringen 

en resultaten besloot het parlement de mogelijkheid tot een burgemeestersreferendum 

eind 2008 af te schaffen.

Ruim 22% (48 in totaal) van alle lokale referenda had zulke uiteenlopende 

onderwerpen dat ze niet in een overkoepelende categorie onder te brengen zijn. Enkele 

aansprekende voorbeelden zijn: de Amsterdamse stemming in 2002 over de externe 

verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB); het referendum in 2002 in 

Enkhuizen over grondverkoop van ‘De Fruittuinen’; de stemming in Hilversum (2004) over 

de Parkeerverordening Hilversum 2003; de volksraadpleging in Utrecht over de uitbreiding 

van het aantal koopzondagen (2005); en het referendum in 2009 in de gemeente Aalten over 

de toekomstige gemeentenaam na een herindeling. In Tabel 4.1 is een overzicht gegeven 

van het aantal referenda per onderwerp.

Tabel 4.1 Lokale referenda in Nederland naar onderwerp (absolute aantallen; 1906-juli 2018)

Onderwerp 1906-
1969

1970-
1979

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2009

2010-
2018

Totaal

Openbare ruimte - - 1 14 22 8 45

Gemeentelijke herindeling 1 29 12 24 33 15 114

Burgemeester - - - - 8 - 8

Overig 5 7 1 11 13 11 48



81

De gemeentelijke referendumpraktijk in Nederland

Qua onderwerp vertonen de referenda in de loop van de tijd dus aanmerkelijke 

verschillen. In de jaren zeventig deden zich vooral referenda voor over herindelingen 

en referenda in de categorie ‘overig’ (zie Figuur 4.1). In de categorie ‘overig’ vielen in 

deze periode onder meer het referendum in Zoetermeer in 1979 over de instelling van 

territoriale commissies (wijkraden) en de verschillende referenda in wijken in Apeldoorn 

over hetzelfde onderwerp. In de jaren tachtig nam niet alleen het aantal referenda af, ook 

de verscheidenheid qua onderwerp werd minder. De nadruk kwam in dit decennium nog 

meer te liggen op herindelingsreferenda en referenda over grenskwesties.

In de jaren negentig steeg het gebruik van het referendum sterk. Herindelingsreferenda 

voerden in dit decennium de boventoon. Stemmingen over fysieke onderwerpen — als 

de locatie van zwembaden, de verbouwing van een ziekenhuisterrein en het wel of niet 

bebouwen van bepaalde stukken grond — ontwikkelden zich in deze periode ook sterk. 

Deze trend zette zich verder door in het decennium na de eeuwwisseling. Ook de acht 

burgemeestersreferenda vonden plaats in deze periode. De laatste vijf jaren heeft het 

referendum zich iets gematigder ontwikkeld. Niet langer waren herindelingsreferenda het 

meest voorkomende onderwerp. Deze categorie is inmiddels qua omvang vergelijkbaar 

met de categorie ‘overig’.

4.4 Opkomst bij gemeentelijke referenda: lager dan bij de meeste verkiezin-

gen

Het aantal kiesgerechtigden dat ging stemmen bij een lokaal referendum liep sterk uiteen. 

De laagst gemeten opkomst ooit bij een referendum was 2,7%. Dit gebeurde bij de stemming 

in de gemeente Culemborg over de herbestemming van de Culemborgse Kapel in 2005. 

Qua opkomst wordt deze stemming gevolgd door het Utrechtse burgemeestersreferendum 

(9,25%, in 2007). De hoogst gemeten opkomst ooit (97,48%) was bij het in 1977 

georganiseerde referendum in het Gelderse kerkdorp Balgoij over een voorgenomen 

herindeling, op de voet gevolgd door het referendum in 1982 in het dorp Terborg over een 

mogelijke grenswijziging van de gemeenten Dinxperlo en Wisch (95,24%).

In Tabel 4.2 zijn de opkomstcijfers van alle lokale referenda — voor zover te 

achterhalen — gecategoriseerd weergegeven. De gewogen gemiddelde opkomst van 

alle lokale referenda is 39,72% (zie Figuur 4.5 voor een overzicht naar gemeenten).87 

Hiermee is de opkomst bij referenda gemiddeld gezien lager dan de gemiddelde opkomst 

bij verkiezingen voor de verschillende vertegenwoordigende organen in Nederland. De 

gemiddelde opkomst is wel hoger dan bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 

de afgelopen decennia.88

87 De gewogen gemiddelde opkomst is berekend door het totaal aantal uitgebrachte stemmen (incl. 
blanco en ongeldige stemmen) te delen door het aantal kiesgerechtigden. Van 193 gemeente-
lijke referenda waren de gegevens over de absolute opkomst en het aantal kiesgerechtigden 
te achterhalen. De rekensom is: (4.267.157/10.741.870)*100.

88 Voor een overzicht van de opkomst van verkiezingen in Nederland, zie de website www.ver-
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Tabel 4.2 Opkomst bij lokale referenda in Nederland (1906-juli 2018)

Opkomstpercentage Referenda

% Abs. Aantal

0 — 25% 7,0 15

25 — 50% 27,0 58

50 — 75% 32,1 69

75 — 100% 23,7 51

Niet bekend 10,2 22

Totaal 100 215

Vooral lokale referenda over herindelingskwesties deden het goed qua opkomst; 

deze categorie kende zelfs de hoogste gemiddelde opkomst. Iets meer dan de helft 

van alle kiesgerechtigden die mochten stemmen tijdens een referendum over een 

herindelingskwestie of een grenswijziging, deed dit ook daadwerkelijk (zie Figuur 4.5). In 

de top tien van referenda met de hoogste opkomst staan acht referenda met als onderwerp 

een voorgenomen herindeling of grenswijziging. De andere twee referenda hadden als 

onderwerp het verkrijgen van een dorpsstatus (dorp Nij Altoenae, gemeente het Bildt 2006) 

en de keuze voor een kermis of een volksfeest met subsidie (gemeente Hillegom 1906).

Burgemeestersreferenda scoorden qua gemiddelde opkomst het slechtst van 

alle categorieën. De gemiddelde opkomst van de acht referenda over dit onderwerp 

bedroeg 27,61%. Er dient een kanttekening te worden geplaatst bij deze lage gemiddelde 

opkomst. De opkomst wordt namelijk sterk in negatieve zin beïnvloed door de twee laatste 

burgemeestersreferenda in Utrecht in 2007 en Eindhoven in 2008. Wanneer deze twee 

referenda buiten beschouwing worden gelaten, stijgt de gemiddelde opkomst tot 42,03%. 

Bij de eerste twee burgemeestersreferenda, in de gemeenten Best en Vlaardingen, was de 

gemiddelde opkomst zelfs 52,39%.

De gemiddelde opkomst bij lokale referenda in de categorie ‘overig’ bedroeg 40,40%. 

Binnen deze groep referenda liep de opkomst van 18,49%, in het geval van het referendum 

in de gemeente Haarlem in 2017 over een reeks van 19 parkeermaatregelen, tot 92,12%, 

bij het referendum in de gemeente het Bildt (nu de gemeente Waadhoeke) in 2006 over de 

dorpsstatus voor het gebied buiten de komgrenzen van Nij Altoenae.

Referenda die gingen over de openbare ruimte in een gemeente scoorden over het 

algemeen lager dan de gemiddelde opkomst bij referenda. In negatieve zin vallen op het 

eerdergenoemd referendum in Culemborg in 2005 en het referendum in Arnhem in 2007 

over de keuze uit meerdere varianten voor de aanleg van een haven. De opkomst van het 

referendum in Culemborg bleef steken op 2,70%; in Arnhem maakte slechts 10,23% van 

de kiezers de gang naar de stembus.

kiezingsuitslagen.nl. De databank verkiezingsuitslagen is samengesteld door de Kiesraad.
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Figuur 4.5 Opkomst bij lokale referenda in Nederlandse gemeenten (1906-juli 2018)

Figuur 4.6 Gemiddelde opkomst lokale referenda in Nederland naar onderwerp (percentages; 1906-
juli 2018)
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4.5 Soorten gemeentelijke referenda: vooral raadplegend en niet-correctief

Hét referendum als zodanig bestaat niet. Referenda komen voor in vele varianten. Al 

deze varianten hebben eigen kernmerken, sterktes en zwaktes (zie paragraaf 2.4). Voor 

de Nederlandse context zijn twee onderverdelingen het meest relevant. Ten eerste het 

onderscheid tussen het raadplegende en raadgevende referendum. Het gaat hierbij om de 

vraag wie het initiatief neemt tot het houden van het referendum: het gemeentebestuur 

(raadplegend) of de inwoners van de gemeente (raadgevend). Ten tweede het onderscheid 

tussen een correctief en niet-correctief (of prealabel) referendum. Een correctief referendum 

wordt gehouden over door de gemeenteraad aanvaarde besluiten. Bij een niet-correctief 

referendum ligt geen genomen besluit ter stemming voor, maar een overwogen besluit of 

een intentie. Burgers geven advies over het door de raad te nemen besluit.

Verreweg de meeste lokale referenda zijn raadplegend van aard, op initiatief van 

het gemeentebestuur. In 84,2% van alle gevallen besloot de gemeenteraad tot het houden 

van een volksraadpleging. De andere referenda waren dus raadgevend, op initiatief van 

de bevolking (zie Tabel 4.3). De laatste jaren neemt het aantal raadgevende referenda toe, 

maar het is tot op heden nog altijd het gemeentebestuur dat qua aantallen geïnitieerde 

referenda de eerste plek bezet. Van de 110 referenda in de periode 2000-juli 2018 waren 

er 89 raadplegend en 21 raadgevend. Het meest recente voorbeeld van een raadgevend 

referendum dateert van 20 juni 2018, in de gemeente Zaanstad, over het raadsbesluit tot 

de bouw van een Cultuurcluster.

De gemiddelde opkomst ligt bij raadgevende referenda lager dan bij raadplegende 

referenda (zie Tabel 4.3). Omdat raadgevende referenda door burgers zelf worden 

aangevraagd, zouden we verwachten dat deze referenda juist méér kiezers naar de stembus 

trekken. Maar het onderwerp lijkt belangrijker te zijn (zie Figuur 4.6). De gemiddelde 

opkomst van de 161 raadplegende referenda is 44,02%; bij de 33 raadgevende referenda 

is dit 35,83%.

Tabel 4.3 Soorten referenda in Nederlandse gemeenten (1906-juli 2018)

Type referendum % Abs. aantal Type referendum % Abs. aantal

Raadplegend referendum 84,2 181 Correctief 14 30

Raadgevend referendum 15,3 33 Niet-correctief 86 185

Onbekend 0,5 1 Onbekend - -

Totaal 100 215 Totaal 100 215

Het overgrote merendeel van de 215 referenda was niet-correctief van aard: 185, 

of 86% van het totaal (Tabel 4.3). Correctieve referenda zijn 30 keer gehouden. Kiezers 

stemmen in een referendum zeer vaak over kwesties waarover de gemeenteraad nog geen 

definitief besluit heeft genomen. Het niet-correctieve referendum heeft de potentie om 

meer direct een rol te spelen in de finale besluitvorming dan het correctieve referendum. 
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Een correctief referendum gaat doorgaans enkel over het afkeuren dan wel goedkeuren 

van een al genomen besluit. Niet-correctieve referenda kunnen andere vormen aannemen, 

zoals het maken van een keuze uit meerdere alternatieven (zie bijvoorbeeld paragraaf 4.6).

Box 4.1 Luistert de raad naar het resultaat van een referendum?

Een veelgehoorde vraag is of het überhaupt zin heeft een stem uit te brengen bij een (lokaal) 
referendum. De resultaten van alle Nederlandse referenda zijn vooralsnog niet bindend, louter 
een advies aan de volksvertegenwoordiging. Het gemeentebestuur kan te allen tijde afwijken van 
het stemresultaat. De recente landelijke referenda hebben bij een deel van de kiezers kwaad bloed 
gezet. Ondanks een geldig ‘nee’ bij het Oekraïne-referendum vond premier Rutte na langdurig 
tasten en zoeken een ‘geitenpaadje’: het oorspronkelijke verdrag plus een appendix die aan de 
Nederlandse tegenstem tegemoet moest komen. Het geldige ‘tegen’ bij het Wiv-referendum heeft 
niet geleid tot intrekking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De oplossing 
werd gezocht in gewijzigde beleidsregels en een voorgenomen, toekomstige wetswijziging.

Deze gang van zaken werpt de vraag op in hoeverre gemeentebesturen luisteren naar het 
advies van de kiezer bij een lokaal referendum. Voor een antwoord op deze vraag moet het resultaat 
van een referendum worden ingedeeld naar twee soorten: de uitslag en uitkomst. De uitslag van 
een referendum verwijst naar het stemresultaat (zonder daarbij rekening te houden met eventuele 
geldigheidsquorums); de uitkomst slaat terug op de vraag of het stemresultaat daadwerkelijk in de 
praktijk is opgevolgd. Als kiezers bijvoorbeeld in meerderheid instemmen met een gemeentelijke 
herindeling, is het nog maar de vraag of de gemeente vervolgens ook wordt heringedeeld. De uitslag 
en uitkomst van een referendum kunnen aanmerkelijk verschillen en daar kunnen verschillende 
oorzaken aan ten grondslag liggen.

De onderstaande Tabel 4.4 gaat over de vraag in hoeverre gemeenteraden na een lokaal 
referendum hebben besloten conform de uitslag. De tabel richt zich dus niet op de vraag of de 
uitslag in een later stadium in de praktijk is nageleefd. Op basis van de gegevens blijkt dat de 
gemeenteraad in de meeste gevallen (145 van de 215 referenda) besluit conform de uitslag van 
een volksraadpleging. Het heeft dus vaak zin om bij een gemeentelijk referendum als kiezer een 
stem uit te brengen. ‘Slechts’ in 26 gevallen besloot de raad niet conform de uitslag, in de meeste 
gevallen omdat de uitslag ongeldig was. Van 44 volksraadplegingen is onbekend of de raad ermee 
heeft ingestemd, omdat gegevens ontbraken.

Tabel 4.4 Uitslag referenda gevolgd door de gemeenteraad (1906-juli 2018)

Opvolging uitslag raad Referenda

% Abs. aantal

Ja, uitslag gevolgd 67,4 145

Nee, uitslag niet gevolgd 12,1 26

Niet bekend 20,5 44

Totaal 100 215

4.6 Vraag-antwoordformuleringen bij gemeentelijke referenda: soms innova-

tief

In een referendum wordt kiezers gevraagd een keuze te maken, in de vorm van een 

vraagstelling of vraagtekst en een antwoordschaal. De verwoording van de vraag is 
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van belang voor een deugdelijk verloop van het referendumproces. Vraagstelling en 

antwoordopties kunnen zo geformuleerd zijn dat deze in het voordeel werken van een van 

de betrokken kampen. Onder omstandigheden kan dit een doorslaggevend effect hebben 

op zowel de opkomst als uitkomst van een referendum (Billiet, 2001; Beckers & Billiet, 

2009; Qvortrup, 2016).

De formulering van het vraag-antwoordspel is dus een delicate kwestie. De meeste 

referenda, van (inter)nationaal tot decentraal, kennen een vraagstelling met dichotome 

antwoordcategorieën: voor of tegen, ja of nee. Vraagstukken die per referendum worden 

aangedragen zijn volgens tegenstanders van het referendum vaak complex en daardoor niet 

gemakkelijk te vangen in een ja-of-nee antwoordschaal. De reikwijdte van het instrument 

is volgens de tegenstanders dan ook beperkt. Maar in hoeverre komt de praktijk overeen 

met dit beeld?

Tabel 4.5 Verdeling vraagstelling en antwoordopties bij gemeentelijke referenda (1906-juli 2018)

Vraag-antwoordformulering Referenda

% Abs. aantal

Ja, nee/voor, tegen 49,3 106

Meerdere alternatieven 35,3 76

Meerdere vragen 13,5 29

Handtekening 0,9 2

Niet bekend 0,9 2

Totaal 100 215

In Tabel 4.5 staan de resultaten van de inventarisatie van de vraag-

antwoordformulering bij Nederlandse lokale referenda. Bijna de helft van alle gemeentelijke 

referenda kent een vrij traditioneel patroon van één stemvraag met het antwoordpatroon 

voor of tegen, ja of nee. In vrijwel al deze gevallen krijgen kiezers de vraag voorgelegd of zij 

voor of tegen een (voor)genomen raadsbesluit zijn. In 35,4% van de gevallen was er sprake 

van een vraagstelling waarbij kiezers een keuze konden maken uit meerdere alternatieven. 

Een voorbeeld is de stemming in Leeuwarderadeel in 2013 over een voorgenomen 

gemeentelijke herindeling. Kiezers kregen twee reële herindelingsalternatieven 

voorgelegd.89 In 13,5% van de gemeentelijke referenda werden gelijktijdig meerdere vragen 

voorgelegd die bestonden uit dichotome antwoordopties en/of open antwoordopties.90

89 De vraagstelling die kiezers in Leeuwarderadeel kregen voorgelegd was als volgt: ‘De raad van 
de gemeente Leeuwarderadeel is van plan een besluit te nemen over een herindeling van zijn 
gemeente en wil uw voorkeur weten. Geef aan naar welk te nemen raadsbesluit uw voorkeur 
uitgaat: optie 1: een herindeling met de gemeente Leeuwarden; optie 2: een herindeling met 
de gemeenten van Noardwest-Fryslân.’

90 Een voorbeeld is het referendum in Ede in 2015 over de zondagsopenstelling van winkels. De 
kiezers moesten de volgende drie vragen beantwoorden: ‘1) Moet de gemeente Ede het mogelijk 
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Binnen de groep gemeenten met meerdere antwoordalternatieven zijn er drie 

gemeenten — Duiven, Onderbanken en Landerd — waar is geëxperimenteerd met andere 

vraagformuleringen en alternatieve procedures voor het vaststellen van de uitslag. 

Aanleiding voor deze experimenten was de wens van de betreffende gemeenteraden 

om meer dan twee antwoordalternatieven aan kiezers voor te leggen in één stemvraag. 

Wanneer gekozen kan worden uit meer dan twee antwoordalternatieven, is de kans 

aanzienlijk dat de uitslag multi-interpretabel is.91 Een aanvullend bezwaar is dat het 

‘winnende’ alternatief, met relatief de meeste stemmen, door een meerderheid van de 

kiezers zelfs als slechtste alternatief kan worden gezien.92 Om tegemoet te komen aan deze 

bezwaren is in de drie genoemde gevallen een tweetal alternatieve stemprocedures ingezet. 

Bij referenda in Landerd, over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, en in Duiven, over 

het project ‘Vitaal Centrum Duiven’, is de stemprocedure approval voting, de meervoudige 

stem, toegepast. Deze procedure houdt in dat kiezers kunnen stemmen op zoveel opties als 

ze willen. Kiezers keuren als het ware geen, één, meerdere of alle antwoordalternatieven 

goed of af. Het antwoordalternatief met de meeste stemmen (relatieve meerderheid) is 

de winnende optie. Bij de stemming in de gemeente Landerd konden kiezers kiezen uit 

zes antwoordalternatieven. Eén van de alternatieven kreeg een absolute meerderheid van 

stemmen.93 Hetzelfde gold voor één van de drie antwoordalternatieven bij het referendum 

in Duiven.

maken dat alle winkels in de gehele gemeente Ede open kunnen gaan op zon- en feestdagen 
van 12.00-17.00 uur? 2) Moet de gemeente Ede het mogelijk maken dat de supermarkten en 
bouwmarkten in uw woonplaats open kunnen op zon- en feestdagen van 12.00-17.00 uur? 
3) Moet de gemeente Ede het mogelijk maken dat alle winkels in Ede Centrum open kunnen 
op zon- en feestdagen van 12.00-17.00 uur?’ Kiezers konden bij iedere vraag kiezen uit drie 
antwoordcategorieën: nee; ja, maximaal 12 (nader te bepalen) zon- en feestdagen per jaar; ja, 
alle zon- en feestdagen.

91 Een fictief rekenvoorbeeld ter verduidelijking. Bij een referendum zijn vier antwoordmogelijk-
heden. De uitslag van het referendum is bij een stemprocedure met een enkelvoudige, niet over-
draagbare stem als volgt: optie A: 12%; optie B: 18%; optie C: 33%; optie D: 37%. Geen van de 
opties heeft een absolute meerderheid van stemmen. Optie D is de winnaar van het referendum, 
deze optie heeft 37% van de stemmen behaald. De uitslag is echter multi-interpretabel. Aan de 
ene kant kan worden gesteld dat optie D de winnende optie is omdat deze de meeste stemmen 
kreeg. Aan de andere kant heeft een (absolute) meerderheid van de opgekomen kiezers niet 
op deze optie gestemd. Vraag blijft wat nu de werkelijke voorkeur van de kiezers is.

92 Deze situatie kan zich voordoen als rekening wordt gehouden met de 1e, 2e, 3e, 4e, enzovoort 
voorkeur van de kiezers ten aanzien van de antwoordalternatieven.

93 De vraagstelling en antwoordschalen waren als volgt: ‘De gemeenteraad van Landerd neemt 
een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente en wil daarover uw mening weten. In 
welke optie of opties kunt u zich vinden? Maak uw mening kenbaar door één of meer vakjes rood 
te kleuren. a) De gemeente Landerd blijft zelfstandig; b) De gemeente Landerd wordt samenge-
voegd met de gemeente Oss; c) De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeente 
Uden; d) De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeenten Uden en (een gedeelte 
van) Bernheze tot de ‘Maashorst-gemeente’; e) De gemeente Landerd wordt opgesplitst: Reek 
wordt bij Oss gevoegd, Schaijk bij Oss en Zeeland bij Uden; f) De gemeente Landerd wordt 
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Bij de stemming in het Limburgse Onderbanken in 2012, over de bestuurlijke 

toekomst van de gemeente, is de stemprocedure van preferential voting, of de enkelvoudige 

overdraagbare stem, gebruikt.94 Kern van deze procedure is dat de kiezers hun preferenties 

ten aanzien van de verschillende alternatieven kunnen ordenen in volgorde van voorkeur. 

Als een van de voorgelegde alternatieven de absolute meerderheid van stemmen krijgt, 

wordt dit alternatief de ‘winnaar’ van het referendum. Indien geen van de alternatieven een 

absolute meerderheid van de stemmers achter zich weet te scharen, worden de stemmen 

van het minst populaire alternatief overgeheveld naar de tweede voorkeur. Dit proces 

herhaalt zich totdat een van de alternatieven een absolute meerderheid van stemmen heeft.

De grote ruimte die gemeenten hebben voor het regelen van het lokale referendum 

heeft gezorgd voor een praktijk die deels afwijkt van het landelijke en internationale 

patroon qua vraagstelling en stemprocedures. Gemeenten stellen burgers met regelmaat 

meerdere vragen bij referenda en passen, gelet op de aard van de vraagformulering 

en de consequenties daarvan voor een duidelijke uitslag, in enkele gevallen andere 

stemprocedures toe. Het referenduminstrument blijkt dus in staat gedeeltelijk tegemoet 

te komen aan de kritiek van oversimplificatie van complexe vraagstukken.

Dat bij nationale referenda in Nederland tot heden niet meerdere vragen zijn 

voorgelegd aan kiezers, met meerdere antwoordschalen, volgt uit de wettelijke bepalingen 

en het correctieve karakter van het referendum. Referenda op grond van de Wrr waren 

altijd correctief; het parlement had immers al ingestemd met de wetsvoorstellen. Kiezers 

konden aangeven of zij het eens waren met de parlementaire meerderheid of niet; deze 

systematiek was wettelijk verankerd. De referendumvariant bepaalt dus mede de keuze 

voor de vraag-antwoordformulering en de stemprocedure.

4.7 Referenda gecombineerd met andere stemmingen: hogere opkomst, 

lagere kosten

In een land als Zwitserland — de wereldkampioen referenda — en de Amerikaanse deelstaat 

Californië — de vicewereldkampioen referenda — is het gebruikelijk dat (lokale) referenda 

worden gecombineerd met verkiezingen of andere volksstemmingen. Zo vinden referenda 

opgesplitst: Reek wordt bij Uden gevoegd, Schaijk bij Oss en Zeeland bij Uden.’ Een absolute 
meerderheid van 51,16% van de opgekomen kiezers stemde voor de Maashorst-gemeente. De 
tweede optie (zelfstandig blijven) kreeg 28,29% van de stemmen.

94 Kiezers in de gemeente Onderbanken konden een keuze maken uit drie alternatieven voor de 
bestuurlijke toekomst van de gemeente: 1) zelfstandig blijven van de gemeente Onderbanken 
en diensten inkopen bij de gemeente Heerlen; 2) herindeling van de gemeente Onderbanken 
met de gemeente Brunssum; 3) herindeling van de gemeente Onderbanken met de gemeente 
Schinnen. Geen van de alternatieven behaalde een absolute meerderheid in de eerste telron-
de. Het minst gekozen alternatief — fusie met Brunssum — viel in de tweede telronde af. Deze 
voorkeursstemmen werden herverdeeld op basis van de tweede voorkeur van de kiezers die 
de fusie met Brunssum prefereerden. Alternatief 1 — zelfstandigheid plus het inkopen van 
diensten bij de gemeente Heerlen — won na herverdeling.
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en volksinitiatieven in Californië altijd gelijktijdig plaats met de algemene verkiezingen. In 

Zwitserland zijn gedurende een jaar altijd vier data gereserveerd waarop zo nodig voor 

meerdere referenda tegelijk kan worden gestemd. Met het combineren van stemmingen 

wordt beoogd meer kiezers te verleiden naar de stembus te gaan en de kosten te beperken.

Lokale referenda in Nederland worden in veel gevallen niet gecombineerd met andere 

stemmingen. Van de 215 referenda vonden er 80 tegelijk plaats met een andere stemming; 

131 referenda werden als zelfstandige stemming georganiseerd.95 Lokale referenda worden 

het meest gecombineerd met gemeenteraadsverkiezingen (35 keer) en het minst met 

nationale referenda (5 keer). Een overzicht van het aantal combinaties van lokale referenda 

met andere stemmingen is te vinden in Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Aantal gemeentelijke referenda gecombineerd met andere stemmingen (1906-juli 2018)

Soort stemming Referenda

% Abs. aantal

Referendum Europese Grondwet 3,7 3

Referendum Wiv 2017 2,4 2

Europese verkiezingen 9,8 8

Gemeenteraadsverkiezingen96 42,7 35

Provinciale Statenverkiezingen 8,4 18

Tweede Kamerverkiezingen 19,5 16

Waterschapsverkiezingen 0 0

Totaal 100 8297

Met behulp van de dataset met gegevens van de Nederlandse lokale referenda is na 

te gaan of referenda die gecombineerd worden met een andere verkiezing minder geld 

kosten en een hogere opkomst kennen. De gewogen gemiddelde opkomst bij referenda in 

combinatie met een andere stemming bedraagt 55,75%.98 Dit gemiddelde is bij referenda die 

als zelfstandige verkiezing zijn georganiseerd 33,56%.99 Wanneer referenda gecombineerd 

95 Van vier resterende referenda ontbreken gegevens omdat niet duidelijk is op welke dag de 
stemmingen zijn georganiseerd.

96  Inclusief herindelingsverkiezingen.
97  De afwijking met twee referenda wordt veroorzaakt doordat de stemmingen in Grave en Weesp 

gelijktijdig plaatsvonden met zowel de gemeenteraadsverkiezingen als het nationaal referen-
dum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. 

98 Dit percentage is berekend door de totale absolute opkomst (incl. blanco en ongeldige stemmen) 
te delen door het aantal kiesgerechtigden. Er zijn in totaal 80 referenda die gecombineerd zijn 
met een verkiezing. Van 72 van deze referenda waren gegevens over zowel de absolute opkomst 
als het aantal kiesgerechtigden beschikbaar. De rekensom is: (1.664.612/2.986.088)*100.

99 Dit percentage is berekend door de totale absolute opkomst (incl. blanco en ongeldige 
stemmen) te delen door het aantal kiesgerechtigden. Er zijn in totaal 131 referenda die niet 
zijn gecombineerd met een verkiezing. Van 122 van deze referenda waren gegevens over 
zowel de absolute opkomst als het aantal kiesgerechtigden beschikbaar. De rekensom is: 
(2.602.632/7.755.775)*100.
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worden met een andere verkiezing ligt de opkomst dus aanmerkelijk hoger. Een dergelijk 

beeld is ook te zien na de berekening van de gemiddelde kosten per kiesgerechtigde. Die 

kosten liggen bij referenda die als zelfstandige stemming plaatsvonden gemiddeld bijna 

22% hoger dan bij referenda die op dezelfde dag als een andere stemming zijn gehouden 

(zie paragraaf 4.10 voor aanvullende informatie).

Box 4.2 Referendumverordeningen: spelregels in ongeveer een derde van de gemeenten vastgelegd

Gemeenten maken volop gebruik van de vrijheid die zij kennen bij het vaststellen van de spelregels 
van het referendum. Steeds meer gemeenten en provincies creëren een expliciete mogelijkheid tot 
het houden van een referendum door het vaststellen en aannemen van een referendumverordening. 
Exacte cijfers uit het (verre) verleden over aantallen verordeningen ontbreken, omdat provincies 
en gemeenten tot enkele jaren geleden niet verplicht waren hun verordeningen te publiceren 
op de regelingenbank van de overheid (zie de website www.overheid.nl). Uit onderzoek van 
Kaashoek (1993) blijkt dat begin jaren negentig 6,1% van de 555 destijds onderzochte gemeenten 
beschikte over een referendumverordening. Begin 2015 waren er circa 115 gemeenten waar één 
of meerdere referendumverordeningen van kracht waren. Dit komt neer op een totaal van 29% 
van de 393 Nederlandse gemeenten van destijds. Vijf provincies beschikken over een provinciale 
referendumverordening (Limburg, Zeeland, Utrecht, Noord-Holland en Friesland).100 Op provinciaal 
niveau heeft in Nederland tot op heden nog nooit een referendum plaatsgevonden.

 In een referendumverordening komen doorgaans de volgende zaken aan de orde. 
Ten eerste een antwoord op de vraag welke onderwerpen referendabel zijn. Ten tweede de 
soorten referenda die mogelijk zijn; bijvoorbeeld raadplegende en/of raadgevende referenda. 
Ten derde degene bij wie het initiatief tot het houden van een referendum ligt en degene die 
het besluit tot het houden van een referendum neemt. Ten vierde de hoogte van de eventuele 
opkomst- of uitkomstdrempel. Ten slotte eventuele financiële afspraken, zoals de verdeling van 
campagnebudgetten, en enkele slotbepalingen.

4.8 Geldigheidsquorums bij referenda: nog lessen te leren

Geldigheidsdrempels of -quorums komen veel voor bij referenda. De quorums worden 

gekoppeld aan de opkomst of uitkomst van een referendum en zeggen iets over de (on-)

geldigheid van het resultaat. Als het quorum niet wordt gehaald is de uitslag onvoldoende 

representatief en is er doorgaans geen rechtsgevolg. De praktische implicaties van een 

quorum hangen samen met de gehanteerde referendumvariant. Het behalen van het 

quorum bij een decisief referendum — vooralsnog in Nederland niet toegestaan — leidt ertoe 

dat het betrokken bestuursorgaan de uitslag van de stemming verplicht moet volgen. Bij een 

adviserend lokaal referendum, zoals was vastgelegd in de Trw, zijn de gevolgen potentieel 

beperkter. Wanneer bij een gemeentelijk raadgevend correctief referendum, op basis van 

de Trw, een meerderheid van de kiezers zich in afwijzende zin uitsprak over het betwiste 

raadsbesluit, en deze meerderheid minstens 30% omvatte van het totale electoraat, was 

100 De informatie over de referendumverordeningen van lagere overheden is te vinden op de web-
site www.overheid.nl onder ‘lokale wet- en regelgeving’. Let op dat gezocht moet worden op 
diverse termen, zoals ‘referendum’, ‘referendumverordening’, ‘referenda’ en ‘burgerinitiatief’ 
voor een volledig beeld van alle verordeningen. Er zitten dan enkele dubbele resultaten tussen, 
die gefilterd moeten worden.
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de uitslag geldig.101 De gemeenteraad was in deze situatie verplicht het eerder genomen 

raadsbesluit te heroverwegen. Een heroverweging kende twee scenario’s: er werd zo 

spoedig mogelijk een besluit genomen dat de intrekking van het betwiste besluit regelde, 

of er werd een besluit genomen dat de inwerkingtreding van het betwiste besluit regelde.102 

De gemeenteraad was vrij te kiezen uit een van deze twee scenario’s. Dit vloeide voort uit 

het adviserende karakter van het in de Trw geregelde referendum. Tegenwoordig vindt 

bij gemeentelijke referenda geen verplichte heroverweging plaats op basis van deze twee 

scenario’s, vanwege het ontbreken van vigerende wetgeving die dit regelt. In de praktijk 

neemt de gemeenteraad doorgaans wel een (nieuw) besluit na afloop van een referendum, 

waarbij de uitslag van de stemming geldt als zwaarwegend advies. Hiervoor worden meer 

dan twee scenario’s gebruikt.

Op alle bestuurlijke niveaus komen twee soorten quorums voor, die ook tegelijkertijd 

van kracht kunnen zijn. Enerzijds gaat het om een opkomstdrempel — of participatiequorum 

— en anderzijds om een uitkomstdrempel — of toestemmingsquorum (Pauly, 2010; Aguiar-

Conraria & Magalhães, 2010; Hendriks et al., 2017). Voor een geldige uitslag bij de 

opkomstdrempel moet een bepaald deel van het electoraat deelnemen aan de stemming. 

Voor een geldige uitslag bij de uitkomstdrempel moet een meerderheid van de kiezers 

voor één van de antwoordcategorieën stemmen én moet deze meerderheid een bepaald 

percentage van het totale electoraat beslaan. In de Trw was een uitkomstdrempel van 

30% opgenomen voor alle onder deze wet gehouden referenda. Dit quorum werd ook wel 

aangeduid als de eis van de ‘dubbele dertig’ (Boogers & Tops, 2001).103

101 Artikel 5 Trw.
102 Artikel 23 lid 2, Trw.
103 Een uitkomstdrempel impliceert de gelijktijdige aanwezigheid van een opkomstdrempel. Wan-

neer een uitkomstdrempel van 30% geldt, in combinatie met een meerderheidseis, moet voor 
een geldige uitslag de minimale opkomst bij het referendum eveneens 30% zijn, waarbij alle 
kiezers dan op hetzelfde antwoordalternatief dienen te stemmen. De onderstaande Tabel 4.7, 
ontleend aan Gilhuis (1981, pp. 168-169), illustreert deze werking met enkele aanvullende cij-
fermatige voorbeelden, op basis van de uitkomstdrempel van 30% uit de Trw.

Tabel 4.7 Enkele opkomstpercentages en het daarbij vereiste percentage tegenstemmers bij een 
uitkomstdrempel van 30%, zoals destijds vastgelegd in de Trw

Opkomstpercentage Vereiste percentage tegenstemmers

100-60 50,1

55 54,6

50 60,1

45 66,7

40 75,1

35 85,8

33⅓ 90,1

30 100

minder dan 30 uitslag ongeldig
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De voornaamste reden voor het gebruik van een quorum — zowel lokaal als nationaal 

— houdt verband met de representativiteit van de stemming. Een lage opkomst heeft als 

nadeel dat de ‘wil van het volk’ niet duidelijk weerspiegeld wordt. Tevens maakt een quorum 

het onmogelijk dat een kleine groep kiezers het referendum ‘kaapt’. Zo wordt voorkomen 

dat een kleine minderheid haar wil oplegt aan een grote meerderheid (Verhulst & Nijeboer, 

2007; Pauly, 2010).

Gemeenten zijn (thans) niet gebonden aan de toepassing van een geldigheidsquorum. 

Vandaar dat de praktijk van het lokale referendum een rijke variatie aan quorums kent 

(Tabel 4.8). In 37,2% van de gevallen hanteerden gemeenten helemaal geen quorums. Het 

afzien van een geldigheidsquorum wordt als volgt onderbouwd. Referenda zijn in Nederland 

nog altijd adviserend. Daardoor hoeft het bevoegde gezag de uitslag niet op te volgen. 

Een geldigheidsquorum kan echter bij kiezers de verwachting wekken dat het resultaat 

dient te worden opgevolgd (zie Jacobs et al., 2016). Maar dat is juist niet de bedoeling van 

een adviserende stemming. Het is aan het bevoegde gezag om, met het resultaat van het 

referendum in het achterhoofd, een besluit te nemen. Een quorum kan deze bedoeling 

doorkruisen.

Als gemeenten een quorum hanteren bij een referendum is het meestal een 

opkomstdrempel. In 14,4% van de lokale referenda is gekozen voor een drempel van 

30%. Het numerieke percentage 30 is te herleiden tot het advies van de staatscommissie-

Biesheuvel, hoewel het daar werd gebruikt als ondergrens van de uitkomstdrempel 

(Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 1985, p. 54).104 

Het is daarom niet verrassend dat we de uitkomstdrempel van 30% aantreffen bij 6,0% 

van de lokale stemmingen. De opkomstdrempel van 50% — wat overeenkomt met een 

democratische meerderheidsgedachte van het aantal opgekomen kiezers — is in 6,5% van 

de georganiseerde referenda gebruikt. De laatste categorie die opvalt, is de groep van vijf 

volksraadplegingen waarbij tegelijk een expliciete opkomst- en uitkomstdrempel gold.105 

104 De staatscommissie-Biesheuvel ontleende de hoogte van het percentage aan de Deense re-
ferendumpraktijk rondom het nationaal correctief wetgevingsreferendum. Ten aanzien van 
het decentraal raadplegend referendum adviseerde de commissie geen afzonderlijk geldig-
heidsquorum. Voor het treffen van procedurele waarborgen voor het decentraal raadplegend 
referendum kon naar het unanieme oordeel van de commissie worden aangesloten bij een 
eventuele regeling voor het nationale niveau (Staatscommissie van advies inzake de relatie 
kiezers-beleidsvorming, 1985, p. 115). Voor het decentraal beslissend referendum ging de 
voorkeur van de staatscommissie voor een drempel uit naar een ‘dubbele eis, te weten een 
(gewone) meerderheid bij het referendum, welke tevens een meerderheid moet vormen van 
het aantal kiezers dat bij de laatste verkiezing voor het vertegenwoordigend orgaan een stem 
heeft uitgebracht’ (Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 1985, 
p. 108).

105 We gebruiken hier bewust de term expliciet. Een uitkomstdrempel kent namelijk ook een im-
pliciete drempel voor de opkomst, zoals hiervoor al is toegelicht. Een voorbeeld van zo’n ge-
combineerd geldigheidsquorum gold bij het referendum in het dorp Olst (gemeente Welsum) 
in 1990 over de overgang van Welsum naar de provincie Gelderland. Voor een geldige uitslag 
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Bij deze referenda lag de lat voor een geldige uitslag bijzonder hoog. De overige varianten 

van de quorums doen zich veel minder vaak in de praktijk voor. Al met al vertoont de lokale 

praktijk op het terrein van de geldigheidsquorums een grote variatie.

Tabel 4.8 Geldigheidsquorums bij gemeentelijke referenda (1906-juli 2018)

Opkomstdrempel Referenda Uitkomstdrempel Referenda

% Abs. aantal % Abs. aantal

30% 14,4 31 30% 6,0 13

40% 1,9 4 Overig 4,2 9

50% 6,5 14

60% 1,9 4

Overig 13,0 28

Geen drempel 37,2 80

Opkomst- en 
uitkomstdrempel

2,3 5

Onbekend 12,6 27

Totaal 100 215

4.9 Geografische locus van het gemeentelijke referendum in Nederland

Referenda zijn doorgaans gebonden aan de territoriale grenzen die samenhangen met het 

bestuursorgaan dat de stemming uitschrijft. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het 

bestuursniveau. Nationale referenda vinden plaats in een specifiek land en gemeentelijke 

referenda binnen de gemeentegrenzen. Hoewel deze keuze voor de hand ligt, maakt de 

geografische locus van het referendum veel discussie los. Kern van deze discussie is dat 

(politieke) vraagstukken veelal consequenties hebben die verder reiken dan de territoriale 

grens van één land of één gemeente waarbinnen het vraagstuk aan de bevolking wordt 

voorgelegd.106

Ter illustratie een voorbeeld uit de gemeentelijke referendumcontext. In 2009 

organiseerde Tilburg een raadplegend referendum over de vestiging van een shopping mall 

naar Amerikaans voorbeeld binnen de gemeentegrens. Een projectontwikkelaar wilde in 

het noorden van de stad een winkelcentrum realiseren van 100.000 m2 (Omroep Brabant, 

3 september 2007). Het Tilburgse college van burgemeester en wethouders werd het 

onderling niet eens over de komst van de mall en organiseerde daarom een referendum over 

moest minstens 70% van de kiezers de gang naar de stembus maken én moest de meerderheid 
voor of tegen minstens twee derde deel van het aantal uitgebrachte stemmen beslaan. Het zij 
opgemerkt dat het aantal kiesgerechtigden voor dit referendum met 430 gering was te noemen 
(Elzinga et al., 1996, pp. 56-57).

106 Wat overigens geldt voor veel besluiten die in gemeenten worden genomen. Desalniettemin 
maakt de koppeling met het referendum veel discussie los over dit thema, zoals blijkt uit het 
besproken Tilburgse voorbeeld.
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de kwestie. Het winkelcentrum zou het grootste winkelcentrum van Nederland worden. 

Het verzorgingsgebied van het winkelcentrum reikte tot aan België en Duitsland. Brabantse 

steden als Eindhoven, Breda, Den Bosch en Helmond waren niet blij met de komst van 

het winkelcentrum naar Tilburg. De gemeentebesturen voorzagen leegstand in de eigen 

binnensteden en een daarmee gepaard gaande teruggang van de eigen lokale economie 

(Brabants Dagblad, 29 augustus 2008). Ook de Tilburgse kiezer bleek geen voorstander 

van de mall: een nipte meerderheid stemde tegen de komst, waarop de plannen werden 

afgeblazen (Gemeente Tilburg, 2009).

Het referendum over de shopping mall laat zien dat kwesties al snel een gemeente-

overstijgend karakter hebben. Geografisch gezien kwam het winkelcentrum dicht bij de 

gemeentegrens met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk te liggen. Diverse studies 

maakten inzichtelijk dat het winkelcentrum van invloed zou zijn op de lokale economie van 

Tilburg én andere Brabantse steden (Omroep Brabant, 26 maart 2009). Kijkend naar de 

potentiële impact van de beslissing viel het te overwegen, aangezien immers werd gekozen 

voor een volksraadpleging, de meningen van de inwoners in de aangrenzende en andere 

mogelijk direct getroffen gemeenten in de besluitvorming mee te nemen. Dit had gekund 

via een enquête of wellicht zelfs een referendum in alle potentieel getroffen gemeenten.

De vraag welk electoraat zeggenschap moest krijgen in een referendum speelde bij 

meer lokale referenda. Een voorbeeld is de stemming in Leiden in 2007 over de aanleg van 

het openbaar vervoertraject RijnGouwelijn. Deze lightrailverbinding moest van Gouda 

via Alphen aan den Rijn en Leiden naar Katwijk en Noordwijk komen te lopen. Aangezien 

de plannen een regionaal karakter hadden, werd openlijk gediscussieerd over de vraag of 

inwoners van de omliggende en meebetalende gemeenten een stem moesten krijgen. De 

stemming in Amsterdam in 1997, over de aanleg van woonwijk IJburg in het IJmeer, riep 

vergelijkbare discussies op (Neijens & Van Praag, 1999; Lunsing, 2008). Hetzelfde geldt voor 

herindelingsreferenda: indien de ene gemeente naar aanleiding van een referendum een 

voornemen tot herindeling uitspreekt, wil dat nog niet zeggen dat aanpalende gemeenten 

eveneens bereid zijn tot herindeling. Referenda over herindeling hebben zo bezien altijd 

een regionaal karakter.

Ten slotte noemen wij de sterke regionalisering van de gemeentelijke besluitvorming: 

gemeenten regelen veel onderwerpen in gemeenschappelijke regelingen. Het nationale 

streven naar verdere decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, zoals op het 

terrein van de jeugdzorg, werk en inkomen, versterkt die trend. De onderwerpen die 

de gemeenschappelijke regelingen betreffen zijn slechts referendabel indien daarover 

besluiten worden genomen op gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld de goedkeuring van een 

besluit van een gemeenschappelijke regeling. Regionale referenda bestaan als zodanig niet, 

noch in theorie noch in praktijk.107

107 Regionale referenda in de betekenis van gelijktijdig gehouden referenda in meerdere gemeen-
ten, onder eenzelfde referendumverordening, zijn theoretisch mogelijk, in de eerste plaats op 
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Verschillende gemeenten hebben in referendumprocessen rekening trachten te 

houden met het vraagstuk van de omvang van het electoraat. Een oplossing is het gelijktijdig 

organiseren van een referendum over hetzelfde vraagstuk in meerdere gemeenten. 

Bestaande territoriale en bestuurlijke grenzen blijven gehandhaafd, maar tussen gemeenten 

vindt onderlinge afstemming plaats over de volksraadpleging. Bekendste voorbeeld hiervan 

zijn de vier referenda in de gemeenten Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen 

van 12 november 2003 over de mogelijke vorming van één gemeente Hoeksche Waard. 

Voor de organisatie stelden de gemeenten een gezamenlijke uitvoeringsregeling op en lieten 

ze een huis-aan-huis nieuwsbrief drukken, die bij de inwoners in alle vier de gemeenten 

werd bezorgd. De vraagstelling was eveneens overal hetzelfde. Toch waren de referenda 

niet volledig gelijk aan elkaar: er werden afwijkende geldigheidsquorums gebruikt en de 

gemeenteraden besloten afzonderlijk van elkaar over de consequenties van de uitslag 

(Gemeente Cromstrijen, 2003).

Lokale kwesties zijn niet alleen overstijgend aan gemeentegrenzen. Soms doet een 

kwestie zich voor in slechts één of meerdere wijken binnen één gemeente, en heeft die 

kwestie weinig tot geen betekenis voor de inwoners in andere wijken. In dergelijke gevallen 

houden gemeenten soms een referendum in één of meerdere wijken. De voormalige Friese 

gemeente het Bildt organiseerde tot driemaal toe een stemming in buurtschap Nij Altoenae 

over het verkrijgen van formele dorpsstatus.108 Steeds meer gemeenten bepalen in hun 

verordening dat een referendum kan plaatsvinden binnen een gedeelte van het grondgebied. 

In de Rotterdamse wijken Ommoord, Alexanderpolder en Kralingseveer werd in 1971 een 

referendum uitgeschreven over een nieuw te vormen gemeente Alexanderstad, waarvan 

deze drie wijken deel moesten uitmaken.

4.10 De kosten van gemeentelijke referenda: een referendum voor iedere 

portemonnee

Bij het organiseren van een referendum wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen 

twee soorten kosten: uitvoeringskosten en voorlichtingskosten.109 Uitvoeringskosten 

hebben te maken met de (organisatie van de) stemprocedure. Hierbij valt te denken 

aan kostenposten als: productie en verspreiding van oproepkaarten en stembiljetten; 

huur, inrichting en bemensing van de stembureaus; uren van de ambtelijke organisatie; 

meerkosten voor het bijhouden van het kiezersregister. Voorlichtingskosten vloeien 

basis van de vijf eerdergenoemde provinciale referendumverordeningen. Al gaat het dan in 
strikte zin om provinciale in plaats van gemeentelijke referenda, terwijl het onderwerp van het 
referendum de gemeentelijke huishouding aangaat. Ook kunnen meerdere gemeenten eens-
luidende referendumverordeningen vaststellen en vervolgens afzonderlijk besluiten tot het 
houden van een referendum over hetzelfde vraagstuk.

108 Wat betekent dat het dorp de eigen naam kan voeren, onder meer op plaatsnaamborden.
109 Dit onderscheid wordt onder meer gemaakt in de memorie van toelichting bij de Trw. Zie hier-

voor Kamerstukken II 1999/00, 27034, 3, p. 72.
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voort uit de activiteiten die verband houden met het toelichten van de verschillende 

standpunten in een referendumcampagne. Ook kosten die worden gemaakt in het kader 

van de opkomstbevordering vallen binnen deze categorie.

De uitvoeringskosten van een referendum zijn grotendeels vergelijkbaar met die van 

een (gemeenteraads)verkiezing. In sommige gevallen is dit anders, bijvoorbeeld wanneer 

een referendum wordt gecombineerd met een andere verkiezing. De kosten vallen dan 

in de regel een stuk lager uit. De stembureaus hoeven in zo’n geval slechts eenmaal te 

worden gehuurd, ingericht en bemenst. Voorlichtingskosten variëren sterk per referendum 

en gemeente. Deze kosten zijn meer afhankelijk van de (politieke) keuzes die door een 

gemeente(raad) worden gemaakt. Een raad kan besluiten tot een publieke campagne, 

al dan niet uitgestippeld door een reclamebureau, compleet met spotjes op de radio en 

televisie.110 Meer ingetogen campagnes, die zich beperken tot het verspreiden van een 

‘referendumkrant’ of een door de gemeente opgestelde brief waarin wordt opgeroepen 

tot deelname aan het referendum, behoren ook tot de mogelijkheden.111 Dergelijke keuzes 

hebben invloed op de totale kosten van een referendum. Het is duidelijk dat er oplossingen 

bestaan voor iedere situatie, wens en portemonnee.

Om de kosten van afzonderlijke referenda onderling te kunnen vergelijken wordt 

doorgaans teruggerekend naar en gesproken over de kosten per kiesgerechtigde. Tijdens 

de periode van dataverzameling is aan de desbetreffende gemeenten gevraagd een 

gespecificeerd overzicht te sturen van de gemaakte kosten om een onderlinge vergelijking 

mogelijk te maken. Van veel referenda bleken de gegevens over de gemaakte kosten niet 

of zeer lastig te achterhalen. De totale en uitgesplitste kosten zijn namelijk vaak niet 

110 Een voorbeeld hiervan is het referendum in Amsterdam in 1999 over de aanleg van IJburg. 
Volgens Lunsing (2008, pp. 48-49) vond er een ware strijd in de media plaats bij dit referendum 
tussen voor- en tegenstanders. Tijdens de campagne werden maar liefst 1.549 radio- en 590 
televisiespotjes uitgezonden. Een van de betrokkenen bij dat referendum, die door Lunsing werd 
geïnterviewd, schat dat de gemeente Amsterdam circa twee miljoen gulden in de campagne 
heeft gestoken. Vereniging Natuurmonumenten, een van de tegenstanders van de plannen, zou 
zelfs drie miljoen gulden in de campagne hebben geïnvesteerd (Lunsing, 2008, p. 36). Hiermee 
zouden de door de gemeente gemaakte voorlichtingskosten circa € 3,58 per kiesgerechtigde 
bedragen. Voor meer informatie over de campagne voor het IJburg-referendum, zie Neijens & 
Van Praag (1999).

111 Een voorbeeld hiervan is het referendum in Wijchen in 2004. De gemeente koos voor een com-
municatiestrategie met twee doelen: 1) inwoners moesten weten dat er een referendum werd 
gehouden en wanneer; 2) inwoners moesten op de hoogte kunnen zijn van de inhoud van het 
referendum, met de drie varianten waar zij uit konden kiezen. Om deze doelen te bereiken 
werd tweemaal een pagina gebruikt in de Wegwijs (lokaal weekblad). Verder ontvingen alle 
huishoudens een brochure over de vraagstelling van het referendum. Via de internetsite van de 
gemeente konden inwoners ook informatie inzien en de verschillende varianten bekijken. Tot 
slot probeerde de gemeente ook via de media de inwoners te informeren (Gemeente Wijchen, 
27 april 2004). De totale communicatiekosten in het kader van de voorlichting worden geraamd 
op € 0,13 per kiesgerechtigde. In vergelijking met het IJburg-referendum in Amsterdam zijn de 
kosten zeer laag.
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opgenomen in de referendumdossiers. Ook worden de kosten van referenda lang niet 

altijd als aparte categorie benoemd in de gemeentelijke jaarrekeningen. Hierdoor is het 

ook zeer lastig om het onderscheid tussen uitvoerings- en voorlichtingskosten in cijfers uit 

te drukken. Als er al gegevens over de gemaakte kosten beschikbaar zijn, dan gaat het in 

veel gevallen om begrote of geschatte kosten. Daarnaast benaderen gemeenten de kosten 

van referenda heel divers. In de ene gemeente wordt bijvoorbeeld de inzet van ambtelijke 

ondersteuning meegenomen in het kostentotaal en in andere gemeenten weer niet. Weer 

een andere gemeente beschikt enkel over gegevens ten aanzien van de totale kosten, zonder 

dat duidelijk is welke afzonderlijke kostenposten in het totaalbedrag zijn meegenomen.

Naast een gebrek aan (vergelijkbare) data zijn er enkele aanvullende factoren die een 

betrouwbare vergelijking van de kosten van referenda bemoeilijken. De afgelopen decennia 

hebben we te maken gehad met prijsinflatie. Inflatieverschillen worden alleen maar groter 

als we teruggaan in de tijd en de kosten van referenda uit een verder verleden met elkaar 

vergelijken. Tot slot zijn we in Nederland per 1 januari 2002 overgestapt van de gulden 

op de euro als munteenheid. Voor een vergelijking met referenda uit het guldentijdperk 

moet voor de overgang naar de euro gecorrigeerd worden. Al deze omstandigheden 

maken het erg lastig om een betrouwbaar beeld te schetsen van de werkelijke gemiddelde 

kosten die gemoeid zijn met een lokaal referendum. Rekening houdend met de genoemde 

voorbehouden kan op basis van de verzamelde data verder het volgende worden gezegd 

en geconcludeerd over de kosten van lokale referenda in Nederland.

Een eerste indicatie van de kosten van referenda is te vinden in de memorie van 

toelichting bij de Wet raadgevend referendum (Wrr).112 In deze memorie van toelichting 

staat dat uit de evaluatie van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet is 

gebleken dat de uitvoeringskosten voor gemeenten bij dat referendum € 22,7 miljoen 

bedroegen. De voorlichtingskosten van dit referendum werden volledig gedragen door 

het Rijk en zijn dus niet meegenomen in de berekening van dit bedrag. De totale kosten 

van dit nationale referendum kwamen hierdoor per kiesgerechtigde uit op € 1,86.113 Een 

tweede kostenindicatie is te vinden in een representatieve steekproef uitgevoerd door 

Deloitte in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het rapport over deze steekproef werd 

geconcludeerd dat de gemiddelde kosten voor gemeenten bij het referendum over de 

Europese Grondwet rond € 1,80 per kiesgerechtigde lagen (Deloitte, 2005). Op grond van 

deze twee indicaties is de verwachting dat de kosten van lokale referenda iets boven deze 

genoemde bedragen liggen. Bij lokale referenda is er namelijk wel sprake van bijkomende 

voorlichtingskosten die volledig voor rekening komen van gemeenten.

112 Kamerstukken II 2005/06, 30372, 3, p. 32.
113 Dit bedrag is als volgt berekend. Voor het nationaal referendum in 2005 waren 12.172.740 per-

sonen kiesgerechtigd (bron Kiesraad). € 22,7 miljoen/12.172.740 = € 1,86 per kiesgerechtigde.

4
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Van in totaal 106 lokale referenda waren de kosten te achterhalen. Zoals hiervoor 

gezegd gaat het om diverse en soms niet gespecificeerde kostensoorten. De kostprijs 

per kiesgerechtigde binnen deze groep referenda bedraagt € 2,16.114 Uit de verzamelde 

gegevens komt verder naar voren dat de gemiddelde kosten bij referenda die gecombineerd 

zijn met verkiezingen, een stuk lager liggen dan bij referenda die als zelfstandige verkiezing 

zijn georganiseerd: € 1,87 contra € 2,28 per kiesgerechtigde (een verschil van 22%).

4.11 Conclusie

In dit hoofdstuk stonden we stil bij de lokale referendumpraktijk in Nederland en de 

historische ontwikkeling daarvan. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt het 

referendum een door gemeenten actief gebruikt instrument: tussen 1906 en juli 2018 

zijn 215 lokale referenda in gemeenten georganiseerd. Het merendeel daarvan is tot 

stand gekomen op initiatief van het gemeentebestuur; slechts 33 stemmingen werden 

georganiseerd op burgerinitiatief. Ruim de helft van alle referenda ging over (voor)genomen 

herindelingsvraagstukken. Referenda hebben effect; in twee derde van alle gevallen besloot 

de gemeenteraad conform de uitslag van deze niet-bindende raadpleging. De hoeveelheid 

stemmingen loopt de afgelopen jaren iets terug — tot tussen de twee en zes per jaar — maar 

er zijn geen indicaties om aan te nemen dat het referendum in Nederlandse gemeenten zal 

verdwijnen. Sterker nog, in verschillende gemeenten wordt actief gediscussieerd over de 

inzet ervan. Vanwege het ontbreken van wetgeving op dit terrein, kennen gemeenten een 

grote vrijheid bij de inrichting van dit instrument voor burgerparticipatie.

Van de grote vrijheid rondom de inrichting van het referendum maken Nederlandse 

gemeenten zeker gebruik. Het referendum blijkt op lokaal niveau bijzonder flexibel, geschikt 

voor vrijwel iedere gemeentelijke portemonnee, en door zijn diversiteit in staat om een deel 

van de aan het instrument toegeschreven nadelen het hoofd te bieden. Een veelgehoorde 

kritiek is dat het te weinig ruimte biedt voor nuance en compromis. Een referendum kent 

twee antwoordopties, ‘voor’ en ‘tegen’, en dat maakt het volgens tegenstanders ongeschikt 

als beslisinstrument bij complexe besluitvorming. Een ander kritiekpunt hangt samen met 

de geldigheidsquorums die verbonden zijn aan de uitslag van referenda. De veel gebruikte 

opkomstdrempel, die onder meer was opgenomen in de landelijke Wrr, leidde tot veel 

kritiek, omdat deze strategische stemgedrag uitlokte en leidde tot een no-show paradox.

Verschillende Nederlandse gemeenten hebben getracht om oplossingen te vinden 

voor deze twee nadelen. De gemeentelijke praktijk laat bijvoorbeeld zien dat de vraag-

antwoordformulering niet per definitie zwart-wit hoeft te zijn. In meer dan de helft van 

alle gemeentelijke referendumpraktijken was er sprake van een afwijkend patroon van 

114 De gemiddelde kosten per kiesgerechtigde zijn als volgt berekend. De totale kosten van de 
verschillende referenda zijn gedeeld door de som van het aantal kiesgerechtigden bij die refe-
renda. De bedragen in guldens zijn omgerekend in euro’s door het guldenbedrag te delen door 
2,20371.
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vraag-antwoord. In ruim een derde van de gevallen was er sprake van een vraagstelling 

waarbij kiezers een keuze konden maken uit meerdere alternatieven. In 13,5% van 

de gemeentelijke referenda werden gelijktijdig meerdere vragen voorgelegd. In drie 

gemeenten is daarnaast geëxperimenteerd met alternatieve stemprocedures: approval 

voting en preferential voting. Deze stemprocedures stellen gemeenten in staat om tot wel 

zes of meer antwoordalternatieven aan kiezers voor te leggen en toch een betrouwbare 

‘winnende’ voorkeursoptie naar voren te laten komen. Deze procedures lijken ook bruikbaar 

bij referenda in andere gemeenten en op andere bestuursniveaus. Het laat zien dat het 

referenduminstrument in staat is om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de kritiek van 

oversimplificatie van complexe vraagstukken.

Dat bij nationale referenda in Nederland tot op heden niet meerdere vragen 

zijn voorgelegd aan kiezers, met meerdere antwoordopties, volgt uit de voormalige 

wettelijke bepalingen en het correctieve karakter van de nationale referenda. Referenda 

op grond van de Wrr waren altijd correctief; het parlement had immers al ingestemd 

met de wetsvoorstellen. Kiezers konden aangeven of zij het eens dan wel oneens waren 

met de parlementaire meerderheid; deze systematiek was wettelijk verankerd. De 

referendumvariant bepaalt dus mede de keuze voor de vraag-antwoordformulering en de 

stemprocedure.

Het tweede nadeel gaat over het quorum, wat iets zegt over de representativiteit van 

de stemuitslag. Als het quorum niet wordt gehaald, is de uitspraak ongeldig wegens een 

gebrek aan representativiteit. Op lokaal niveau komen twee soorten quorums voor: een 

opkomstdrempel en een uitkomstdrempel. Met het gebruik van de uitkomstdrempel wijkt 

een deel van de gemeentelijke referenda af van het soort drempel dat was opgenomen in 

de Wrr: een opkomstdrempel. Deze opkomstdrempel krijgt al sinds de jaren tachtig, met 

het verschijnen van het rapport van de commissie-Biesheuvel, in Nederland veel kritiek.115

Voornaamste punt van kritiek is het strategisch stemgedrag of verloren gaan 

van stemmen. Bij een opkomstdrempel kunnen de voorstanders de stemming op twee 

manieren ‘winnen’. De eerste manier is als de voorstanders meer stemmen krijgen dan 

de tegenstanders. De tweede manier is als er weliswaar meer tegenstemmers zijn dan 

voorstemmers, maar de uitslag ongeldig is omdat het quorum niet is gehaald. Bij een 

opkomstdrempel, zoals op nationaal niveau in Nederland tot vandaag de dag gehanteerd, zijn 

115 De commissie-Biesheuvel adviseerde een uitkomstdrempel van 30% van het electoraat. Zij wees 
een minimum opkomstdrempel echter af: ‘De commissie merkt op dat een dergelijk vereiste 
[een opkomstdrempel, KvdK] in de hand zou werken dat voorstanders van het wetsvoorstel bij 
de volksstemming thuisblijven. Als daardoor het minimum opkomstpercentage niet zou worden 
gehaald, zou het voorstel immers in stand blijven. Op deze wijze zou er een reële mogelijkheid 
ontstaan dat, terwijl een grote meerderheid van de opgekomen kiezers tegen is, de opkomst 
het vereiste percentage niet haalt, zodat het wetsvoorstel toch in stand blijft. De commissie 
acht het onwenselijk dat zich een dergelijke situatie zou voordoen’ (Staatscommissie van advies 
inzake de relatie kiezers-beleidsvorming, 1985, p. 55).

4
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de voorstanders mogelijk gebaat bij het vanuit strategisch oogpunt niet komen opdagen bij 

de stemming. Dit is vooral opportuun als uit het maatschappelijk debat en/of peilingen blijkt 

dat er een gerede kans bestaat dat het quorum niet wordt gehaald (Pauly, 2010; Jacobs et 

al., 2016).116 Door thuis te blijven dragen de voorstanders actief bij aan een lagere opkomst, 

en daarmee vergroten zij de kans dat de tegenstanders verliezen. Een uitkomstdrempel 

biedt een reëel alternatief voor de opkomstdrempel en een oplossing voor het effect van 

de no-show paradox die samengaat met een opkomstdrempel.117

Vanuit deze genoemde nadelen is het begrijpelijk dat de commissie-Remkes in 

haar tussenstand — én later ook in haar eindrapport — een voorkeur uitsprak voor een 

uitkomstdrempel boven een opkomstdrempel en daarover het volgende concludeerde: 

‘…spreekt de staatscommissie nu al een voorkeur uit voor een uitkomstdrempel boven 

een opkomstdrempel. Een opkomstdrempel, zo heeft de praktijk met de huidige Wet 

raadgevend referendum geleerd, kan tot ongewenst strategisch stemgedrag leiden. Een 

uitkomstdrempel daarentegen is een geschikt instrument om de legitimiteit te borgen van 

een referendum in relatie tot de parlementaire besluitvorming over het onderwerp van dat 

referendum’ (Staatscommissie parlementair stelsel, 2018a, p. 56).

De commissie-Remkes beschouwde een referendum als ‘noodrem’ en koppelde het 

vereiste van de uitkomstdrempel daarom exclusief aan het kamp van de tegenstanders. 

De consequentie hiervan is dat er voor de voorstanders nog steeds een prikkel bestaat om 

thuis te blijven. Immers, de tegenstanders winnen alleen als zij voldoende tegenstemmers 

kunnen overtuigen een tegenstem uit te brengen. Als dit niet lukt, wint het kamp van de 

voorstanders alsnog. Met andere woorden, het maakt voor voorstanders in feite niet uit 

of zij wel of niet gaan stemmen. De perverse prikkel van de opkomstdrempel, dat door het 

116 Onderzoek rondom het nationale Oekraïne-referendum wees op een klein negatief effect van 
de opkomstdrempel op de keuze van kiezers om wel of niet te gaan stemmen (Jacobs et al., 
2016). Er is dus een effect, al lijkt de omvang van het effect relatief beperkt.

117 Een uitkomstdrempel verdient vanwege het bestaan van de no-show paradox de voorkeur boven 
een opkomstdrempel. Uitdaging daarbij is het bepalen van de hoogte van de uitkomstdrempel. 
We presenteren hier twee denkrichtingen voor het vaststellen van de hoogte. Enerzijds kan 
de uitkomstdrempel worden vastgesteld op basis van wat gangbaar is: bijvoorbeeld 15% — de 
helft van de gangbare opkomstdrempel van 30% — of 25% — de helft van een opkomstdrempel 
van 50% + 1 (een meerderheid van de kiezers). Anderzijds kan de hoogte bij een correctief re-
ferendum worden gerelateerd aan de democratische meerderheid in het parlement of de raad 
die voor de betreffende wet of het betreffende besluit heeft gestemd. Hierdoor varieert het 
quorum dus per referendum. We nemen het Oekraïne-referendum als voorbeeld. In totaal stem-
den 119 Tweede Kamerleden in 2015 voor het Oekraïne-verdrag, die tezamen 7.476.532 kiezers 
vertegenwoordigden (119 x kiesdeler van 62.828). Een geldige corrigerende volksuitspraak zou 
deze ‘drempel’ moeten overtreffen. Hierachter schuilt de volgende logica: hoe minder steun 
voor de plannen in het verantwoordelijke democratisch gekozen orgaan, hoe lager de drempel 
om het besluit van datzelfde orgaan ongedaan te maken. Politici hebben hierdoor een aanvul-
lende reden om hun stem in de representatieve arena zorgvuldig af te wegen (Hendriks et al., 
2017).



101

De gemeentelijke referendumpraktijk in Nederland

thuisblijven van de voorstanders de tegenstanders automatisch benadeeld worden, vervalt 

wel met de door de commissie geadviseerde uitkomstdrempel.

Om de voorstanders én de tegenstanders in voldoende en gelijke mate aan te sporen 

deel te nemen aan het referendumproces, had de commissie-Remkes kunnen besluiten de 

uitkomstdrempel voor beide kampen te laten gelden. Dit betekent dat de voorstanders 

alleen zouden ‘winnen’ als zij eveneens voldoende kiezers achter zich wisten te scharen. 

Deze systematiek heeft echter alleen zin als er een consequentie is als geen van beide 

kampen de uitkomstdrempel haalt. De hieruit voortvloeiende ‘derde optie’ zou kunnen 

zijn dat de wet — of in het geval van de gemeenten, het besluit — in dat geval is verworpen 

en het verantwoordelijke bestuursorgaan met een aangepast voorstel moet komen. Het 

voorstel wordt immers door onvoldoende kiezers gesteund of verworpen.

Hoewel in de gemeentelijke referendumpraktijk de uitkomstdrempel al vaker is 

gehanteerd, geldt deze vrijwel nooit voor de afzonderlijke antwoordcategorieën. De 

voornaamste argumentatie is dat het referendum primair wordt gezien als een ‘noodrem’ 

en daarmee alleen voor de tegenstanders zou moeten gelden. Daarnaast zijn er veel lokale 

referenda die helemaal geen quorum hebben, vanuit de gedachte dat de uitslag louter 

een niet-bindend advies is aan de raad. Een quorum wekt de schijn van bindendheid. 

Desalniettemin zijn er genoeg gemeenten die, met het oog op het toekomstig gebruik van 

quorums, nog kunnen leren van de hier en elders gevoerde discussie over het gebruik van 

geldigheidsquorums.

4
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5. WINST BIJ GEMEENTELIJKE RAADGEVENDE 
REFERENDA IN NEDERLAND

5.1 Introductie

Hoewel referenda in Nederland altijd adviserend van karakter zijn — beslissende of bindende 

referenda zijn op grond van artikel 50 en artikel 67 lid 3 Grondwet niet toegestaan — moeten 

de uitslagen als een zwaarwegend advies worden gezien. De gemeenteraad moet van 

goeden huize komen om na een geldige uitslag het zwaarwegende advies van de bevolking 

naast zich neer te leggen, zeker wanneer diezelfde gemeenteraad eerder de spelregels van 

het raadgevend referendum heeft vastgelegd in een speciale referendumverordening. Dit 

maakt de categorie ‘raadgevende referenda’ extra bijzonder. Gewapend met het instrument 

van het raadgevend referendum zijn ‘gewone’ burgers in staat om een vuist te maken en 

‘voor’ of ‘tegen’ de wil van een raadsmeerderheid te stemmen. Vaak wordt juist in deze 

context de metafoor van de ‘noodrem’ gebruikt. Kiesgerechtigde burgers kunnen juist door 

middel van een dergelijk referendum zelf trachten aan de bestuurlijke knoppen te draaien.

 Het is maar de vraag of burgers door middel van een raadgevend referendum 

daadwerkelijk in staat zijn om invloed uit te oefenen op de gemeentelijke besluitvorming. 

Vandaar dat de vraagstelling van het derde deel van dit proefschrift is: in hoeverre zijn 

de initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum in staat dergelijke 

volksraadplegingen te ‘winnen’ en welke condities of voorwaarden spelen hierbij een 

rol? En hierop aansluitend: welke factoren dragen bij aan ‘niet-winst’ of ‘verlies’ van 

initiatiefnemers bij een stembusgang? Deze vraagpunten zijn niet eerder op systematische 

wijze onderzocht, terwijl zij toch een essentiële rol spelen bij referenda. Nog meer dan 

bij verkiezingen gaat het bij een majoritair instrument als het referendum om winst. De 

uitslag mondt vaak uit in een ‘voor’ dan wel ‘tegen’. Twee kampen strijden om de gunst van 

de kiezer, en een van die twee eindigt uiteindelijk als overwinnaar. In de literatuur over 

Nederlandse referenda is weinig aandacht voor de vraag welke factoren bijdragen aan winst. 

Dit maakt dat ons beeld en begrip van Nederlandse referenda en referendumprocessen 

enigszins beperkt is, zeker vergeleken met buitenlandse referendumpraktijken. Beschikbaar 

onderzoek over de Nederlandse praktijk van het referendum richt zich vooral op individuele 

casusbeschrijvingen en evaluaties (Saris et al., 1992; Van Praag, 1993; Boogers & Tops, 

2001; Boogers & Tops, 2005; Rosema, 2005; Rosema, 2006; Rosema & Kock, 2009), 

referendumcampagnes (Neijens & Van Praag, 1999), internationale vergelijkingen en 

beschrijvingen (Cort van der Linden, 1908; Gilhuis, 1981; Butler & Ranney, 1994) en 

historische ontwikkelingen (Koning, 1995; Steur, 2005).

Slechts een enkel onderzoek heeft als vraag hoe een referendum gewonnen kan 

worden. Het meest directe voorbeeld is een artikel van Lunsing (2007) met als titel ‘Hoe 
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win je een referendum?’. Dit artikel is later uitgebreid en gepubliceerd in boekvorm onder 

de titel ‘De besluitenguillotine: hoe het lokaal bestuur een referendum kan winnen’ (Lunsing, 

2008). De analyses van Lunsing beperken zich echter tot een viertal casusbeschrijvingen. 

Een systematische analyse van de Nederlandse referendumpraktijk wordt niet gemaakt. 

Andere studies die zich richten op aspecten van ‘winst’ of ‘succes’ bij referenda gaan over 

buitenlandse praktijken, zoals in Zwitserland en Duitsland, en zijn toegesneden op nationale 

en kantonnale referenda (Eder, 2010). Het gemeentelijke bestuursniveau blijft hier buiten 

beschouwing. Dit is een gemiste kans omdat zowel bestuurders als initiatiefnemers van 

referenda en academici gebaat kunnen zijn bij inzichten hierin. Dit geldt zowel voor de 

Nederlandse als de internationale praktijk.

Systematisch vergelijkend onderzoek kan namelijk blootleggen onder welke 

omstandigheden de kans om een referendum te ‘winnen’ of ‘verliezen’ groter dan wel kleiner 

is. Deze kennis kan direct worden ingezet bij de organisatie van nieuwe (gemeentelijke) 

referenda. Organisatoren en initiatiefnemers kunnen actief inspelen op de factoren die 

doorslaggevend blijken te zijn in referendumtrajecten. Daarbij geldt een belangrijke 

disclaimer. Dit hoofdstuk en de twee hierop volgende beogen niet tot een voorspellend 

model te komen inzake het ‘winnen’ of ‘verliezen’ van gemeentelijke volksraadplegingen. 

Daarvoor is de sociale werkelijkheid te complex en te contextgevoelig. De resultaten die 

in deze drie hoofdstukken worden geïdentificeerd kunnen relevant zijn voor toekomstige 

stemmingen, maar ze bieden geen blauwdruk voor succes in ieder referendum.

De systematische analyse is verder van toegevoegde waarde voor het theoretisch 

begrip van het fenomeen raadgevende referenda in de context van de Nederlandse 

vertegenwoordigende democratie. Worden raadgevende referenda relatief vaak ‘gewonnen’ 

of ‘verloren’? Wie ‘wint’ of ‘verliest’ er bij dergelijke stemmingen? Welke condities vergroten 

de kans op ‘succes’ bij de stembusgang? Enkele hiervoor genoemde werken behandelen 

deze vragen vanuit een andere context/perspectief dan de Nederlandse. Waarom dan de 

focus op Nederland? Zou de Nederlandse praktijk zijn eigen theorieën moeten hebben? 

In hoofdstuk 4 kwam de praktijk van het referendum in Nederland al uitvoerig aan bod. 

Deze praktijk laat veel experimenteerruimte aan gemeenten, die deze ruimte ook omarmen. 

Een studie naar Nederland kan voor andere, buitenlandse praktijken van toegevoegde 

waarde zijn. Bijvoorbeeld voor landen of gemeenten die referendumwetgeving dan wel 

verordeningen willen aanpassen of evalueren. De resultaten vormen input voor discussie 

en debat over modificaties van de verschillende aspecten die samenhangen met het 

referendum. Het doel van de komende drie hoofdstukken is niet om een eigen theorie voor 

Nederland te ontwikkelen. De empirische analyse is gebaseerd op de Nederlandse praktijk 

maar grotendeels theoretisch geïnspireerd door de internationale literatuur. We bouwen 

voort op onderzoeken die andere empirische praktijken centraal stelden. We leveren 

via deze analyse een bijdrage aan de internationale theorievorming over het ‘winnen’ 

van direct-democratische volksraadplegingen. Resultaten en conclusies kunnen worden 

5
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onderzocht in andere praktijken om te zien in hoeverre ze standhouden. In deze zin hebben 

de conclusies potentieel een groter bereik dan enkel en alleen Nederland. Ten aanzien van 

de empirische analyse reiken de conclusies in beginsel niet verder dan Nederland, aangezien 

de casusselectie zich hiertoe beperkt.

Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van de dataset lokale referenda in Nederland 

die speciaal voor dit proefschriftonderzoek is samengesteld. In de dataset staan alle 

gemeentelijke referenda in Nederland tussen 1906 en juli 2018 met de bijbehorende 

kenmerken en karakteristieken zoals onderwerp, stemvraag, uitkomst, gebruikte quorums, 

kosten en de vraag of de uitslag is gevolgd of niet. Deze dataset is samengesteld door middel 

van uitgebreid krantenonderzoek (via LexisNexis) en archiefonderzoek bij gemeentelijke 

en regionale archieven door heel Nederland. Een beknopte lijst van alle lokale referenda 

is na te lezen in bijlage A.118 Dankzij deze uitvoerige dataset van gemeentelijke referenda 

worden in de analyse alle raadgevende referenda in de periode 1906-2016 meegenomen. 

Drie raadgevende referenda zijn georganiseerd na voltooiing van de analyse en maken 

daardoor geen onderdeel uit van deze studie.119

De voorspelling is dat bij winst of niet-winst bij referenda niet één conditie een 

doorslaggevende rol speelt. Bij referenda gaat het om complexe en tot op bepaalde 

hoogte contextafhankelijke processen, waarvan de verwachting is dat meerdere condities 

al dan niet in samenhang van invloed zijn op de uitslag. Omdat het bij referenda, net als 

bij verkiezingen, om complexe processen gaat, wordt afstand genomen van het idee van 

een lineaire samenhang tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen (Eder, 2010). We 

verwachten dat meerdere factoren tezamen of afzonderlijk van elkaar van invloed zijn 

op de uitslag van een raadgevend referendum. Daarnaast gaat het bij deze studie om een 

relatief beperkt aantal casus (N=30). Vanwege deze combinatie van omstandigheden en 

kenmerken is gekozen voor de methode van Qualitative Comparative Analysis (QCA) voor 

de beantwoording van de vraag naar de condities die van invloed zijn op winst of niet-winst 

bij gemeentelijke raadgevende referenda (zie de hoofdstukken 6 en 7).

De opbouw van dit hoofdstuk, dat de aanloop vormt naar de empirische analyse, is 

als volgt. In paragraaf 2 staan we stil bij de betekenis van de centrale concepten van de 

latere analyse: ‘winst’ en ‘niet-winst’. In paragraaf 3 introduceren we de dertig casus die in 

de hoofdstukken 6 en 7 terugkeren in de analyse. In paragraaf 4 volgt een bespreking van 

de overkoepelende aspecten van de raadgevende referenda. We sluiten af met een korte 

conclusie in paragraaf 5.

118 Een document met alle gegevens is te downloaden via https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/
FyRU7VH4zMgGfnW.

119 Deze drie raadgevende stemmingen gingen verloren voor de initiatiefnemers en dragen dus ook 
niet bij aan de verklaring van winst. Voor de volledigheid zijn deze casus in een later stadium 
meegenomen in de analyse. In paragraaf 7.5 worden de resultaten van deze additionele analyse 
besproken.
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5.2 Winst en niet-winst bij referenda nader beschouwd

Het ontbreken van (uniforme) wetgeving over het referendum op gemeentelijk niveau heeft 

geleid tot een gevarieerde adaptatie en inzet van het geldigheidsquorum (zie hoofdstuk 4). 

De variëteit komt eveneens tot uitdrukking in de dertig referendumcasus van onze dataset. 

In Tabel 5.1 zijn de gehanteerde quorums, met het bijbehorende aantal benodigde stemmen 

van de kiesgerechtigde populatie, van de dertig gemeentelijke raadgevende referenda in 

Nederland weergegeven.

De verhouding in het gebruik van opkomst- en uitkomstdrempels is bij raadgevende 

referenda min of meer gelijk: vijftien maal is de variant van de opkomstdrempel ingezet en 

in dertien gevallen gaat het om een uitkomstdrempel. Slechts in twee gevallen was helemaal 

geen sprake van een quorum met betrekking tot de geldigheid van de uitslag. Het betrof de 

stemming in het voormalige stadsdeel Amsterdam-Centrum over de herinrichting van een 

straat met de naam Elandsgracht, en de stemming in Arnhem over de herontwikkeling van 

het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk. De percentages die verbonden zijn 

aan de quorums kennen eveneens grote verschillen. Tijdens een referendum in Nieuwegein 

in 1999, over de herinrichting van het stadscentrum, was een opkomstdrempel van 30% 

van de kiesgerechtigde bevolking van kracht. De stemming in Gorinchem in hetzelfde jaar, 

over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oosten van de stad, kende een 

opkomstdrempel van 50% van het electoraat. Dergelijke discrepanties hebben potentieel 

veel invloed op de geldigheid van de uitslag. Als in Gorinchem het Nieuwegeinse quorum 

van 30% had gegolden, zou daar sprake zijn geweest van een geldige in plaats van een 

ongeldige uitslag. Dan zou de gemeenteraad van Gorinchem de uitslag van de raadpleging 

waarschijnlijk hebben gevolgd.

De aanwezigheid en hoogte van een quorum spelen een belangrijke rol bij de 

vaststelling van winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda. De kwestie 

winst of niet-winst kan op velerlei manieren worden geïnterpreteerd en is sterk afhankelijk 

van het gekozen perspectief. Hier is het perspectief van de initiatiefnemers van de 

raadgevende volksraadpleging als uitgangspunt genomen. Deze personen zwengelen het 

referendum aan door het verzamelen van voldoende handtekeningen. Initiatiefnemers 

willen iets bereiken; in vrijwel alle gevallen maken zij zich hard voor een referendum 

omdat ze het niet eens zijn met een (voor)genomen gemeentelijk besluit.120 Vanwege het 

‘strijdige’ karakter van raadgevende volksraadplegingen komen de tegenstanders van de 

gemeentelijke plannen vaak als partij direct tegenover het gemeentebestuur te staan. 

Een raad of college van burgemeester en wethouders komt immers pas met een voorstel 

120 De enige uitzondering op dit principe betreft het referendum in Nijmegen in 2016 over de her-
bouw van de stenen donjon — toren van een middeleeuwse burcht — op het Valkhof in de stad. 
Deze stemming werd aangevraagd door bewoners zonder dat hier directe besluitvorming over 
de herbouw aan ten grondslag lag. De gemeenteraad besliste wel vooraf over de voorwaarden 
waaronder het, mede gelet op de uitslag van het referendum, zou kunnen instemmen met een 
eventuele herbouw. Meer informatie over de casus staat in paragraaf 5.3.

5
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als er intern een zekere mate van overeenstemming bestaat of een gerede kans is dat de 

plannen in het voorstel uiteindelijk de eindstreep zullen halen. Wanneer de initiatiefnemers 

voldoende steun onder de bevolking hebben weten te vergaren, wordt het proces dat moet 

leiden tot de feitelijke stemming opgestart. Die stemming leidt uiteindelijk tot een uitslag, 

meestal in de vorm van een ‘voor’ of ‘tegen’. De uitslag is aanleiding voor de gemeenteraad 

om zich uit te spreken over de voorliggende kwestie. Bij de oordeelsvorming spelen naast 

politieke motieven ook aspecten als de opkomst en het al dan niet behalen van het geldende 

quorum een rol.

Tabel 5.1 Geldigheidsquorums dertig onderzochte raadgevende referenda Nederland

Casus Gehanteerd quorum en vertaling naar absoluut aantal stemmen

Amersfoort
(1995)

Opkomstdrempel: ⅔ van het aantal uitgebrachte geldige stemmen bij de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 34.616 stemmen

Amsterdam
(1995a)

Opkomstdrempel: 60% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 185.921 stemmen

Amsterdam
(1995b)

Opkomstdrempel: 60% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 185.921 stemmen

Leiden
(1995)

Opkomstdrempel: totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen dient meer 
dan de helft te bedragen van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 
tijdens de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 28.597 stemmen

’s-Graveland
(1996)

Opkomstdrempel: 60% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 3.032 stemmen

Zwolle
(1996)

Uitkomstdrempel: 50% van de opgekomen kiezers tijdens de laatstgehouden 
gemeenteraadsverkiezingen moet ‘voor’ of ‘tegen’ stemmen = 24.963 
stemmen

Amsterdam- 
Spaarndam-
merbuurt
(1997)

Opkomstdrempel: 60% van het aantal uitgebrachte stemmen bij de 
laatstgehouden verkiezing van de Stadsdeelraad = 2.042 stemmen

Amsterdam
(1997a)

Uitkomstdrempel: om besluit af te wijzen moet het aantal tegenstemmers 
groter zijn dan de helft van het aantal kiesgerechtigden dat meedeed aan de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 154.935 stemmen

Amsterdam
(1997b)

Uitkomstdrempel: om besluit af te wijzen moet het aantal tegenstemmers 
groter zijn dan de helft van het aantal kiesgerechtigden dat meedeed aan de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 154.935 stemmen

Zandvoort
(1997)

Opkomstdrempel: 50% van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen 
bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 3.887 stemmen

Gorinchem
(1999)

Opkomstdrempel: 50% van het aantal kiesgerechtigden = 12.776 stemmen

Nieuwegein
(1999)

Opkomstdrempel: 30% van het aantal kiesgerechtigden = 14.503 stemmen

Amsterdam
(2001)

Uitkomstdrempel: om besluit af te wijzen moet het aantal tegenstemmers 
groter zijn dan de helft van het aantal kiesgerechtigden dat meedeed aan de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 132.484 stemmen

Groningen
(2001)

Uitkomstdrempel: de uitslag van het referendum wordt berekend op basis 
van een gekwalificeerde meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal 
geldige stemmen. Deze meerderheid omvat ten minste 30% van hen die voor 
dit referendum stemgerechtigd waren = 43.521 stemmen
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Casus Gehanteerd quorum en vertaling naar absoluut aantal stemmen

Amsterdam
(2002)

Uitkomstdrempel: om besluit af te wijzen moet het aantal tegenstemmers 
groter zijn dan de helft van het aantal kiesgerechtigden dat meedeed aan de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 153.793 stemmen

Enkhuizen
(2002)

Opkomstdrempel: 50% +1 van het totaal aantal uitgebrachte geldige 
stemmen bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing = 4.032 stemmen

Voerendaal
(2003)

Uitkomstdrempel: de uitslag van het referendum strekt tot afwijzing van een 
besluit indien een meerderheid van de kiesgerechtigden die gestemd hebben, 
zich tegen het besluit uitspreekt en ten minste 30% van de kiesgerechtigden 
omvat = 3.090 stemmen

Hilversum
(2004)

Uitkomstdrempel: de uitslag van het referendum strekt tot afwijzing van een 
besluit indien een meerderheid van de kiesgerechtigden die gestemd hebben, 
zich tegen het besluit uitspreekt en ten minste 30% van de kiesgerechtigden 
omvat = 19.673 stemmen

Huizen
(2004)

Uitkomstdrempel: de uitslag van het referendum strekt tot afwijzing van een 
besluit indien een meerderheid van de kiesgerechtigden die gestemd hebben, 
zich tegen het besluit uitspreekt en ten minste 30% van de kiesgerechtigden 
omvat = 9.565 stemmen

Groningen
(2005)

Uitkomstdrempel: de uitslag van het referendum wordt berekend op basis 
van een gekwalificeerde meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal 
geldige stemmen. Deze meerderheid omvat ten minste 30% van hen die voor 
dit referendum stemgerechtigd waren = 44.731 stemmen

Soest
(2005)

Uitkomstdrempel: de uitslag van het referendum strekt tot afwijzing van een 
besluit indien een meerderheid van de kiesgerechtigden die gestemd hebben, 
zich tegen het besluit uitspreekt en ten minste 30% van de kiesgerechtigden 
omvat = 10.354 stemmen

Zwolle
(2005)

Uitkomstdrempel: de uitslag van het referendum strekt tot afwijzing van een 
besluit indien een meerderheid van de kiesgerechtigden die gestemd hebben, 
zich tegen het besluit uitspreekt en ten minste 30% van de kiesgerechtigden 
omvat = 25.860 stemmen

Delft
(2006)

Uitkomstdrempel: de uitslag is geldig als 25% van de kiesgerechtigden ‘voor’ 
of ‘tegen’ het plan stemt = 18.762 stemmen

Nijmegen
(2006)

Opkomstdrempel: 25%+1 van het aantal kiesgerechtigden moet een geldige 
stem uitbrengen = 31.993 stemmen

Amsterdam- 
Westerpark
(2008)

Opkomstdrempel: 60% van aantal uitgebrachte stemmen bij de 
laatstgehouden verkiezing voor de Stadsdeelraad = 2.827 stemmen

Amsterdam-West
(2010)

Geen geldigheidsquorum

Arnhem
(2013)

Opkomstdrempel: 30%+1 van het aantal kiesgerechtigden = 35.490 stemmen

Amsterdam-
Centrum
(2014)

Opkomstdrempel: 20% van alle kiesgerechtigden moet een geldige stem 
hebben uitgebracht = 14.798 stemmen

Arnhem
(2016)

Geen geldigheidsquorum

Rotterdam
(2016)

Opkomstdrempel: 30% van de kiesgerechtigden moet een stem hebben 
uitgebracht = 149.270 stemmen

5
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Er bestaat een onderscheid tussen de uitslag en de uitkomst van een referendum 

(zie ook Box 4.1). De uitslag verwijst naar het resultaat van de stemming, uitgedrukt 

in percentage x dat ‘voor’ of ‘tegen’ heeft gestemd of, in het geval van een referendum 

met meerdere alternatieven, in percentage x dat de voorkeur heeft voor alternatief a, 

b, c, enzovoort (zonder daarbij rekening te houden met eventuele geldigheidsquorums). 

De uitkomst verwijst naar de vraag of het resultaat van het referendum vervolgens in de 

praktijk is opgevolgd. De uitkomst gaat dus meer over de praktische implicaties van het 

referendum en de uitslag over het resultaat van de stemming. Tussen deze twee aspecten 

van het referendum bestaat soms een aanmerkelijk verschil.

In Nederland zijn ruim honderd raadplegende referenda gehouden over 

gemeentelijke herindelingen. Niet zelden spraken grote groepen kiezers zich uit tegen 

samenvoegingsplannen. In veel gevallen volgden de gemeenteraden de uitslag: men wilde 

zelfstandig blijven. Echter, aangezien gemeenteraden niet gaan over de zelfstandigheid 

van een gemeente (deze beslisbevoegdheid ligt bij het nationale parlement), kon de 

referendumuitslag worden genegeerd en werden gemeenten alsnog opgeheven en 

samengevoegd met één of meer andere gemeente(n). Hoewel kiezers zich in meerderheid 

voor zelfstandigheid uitspraken, werden veel gemeenten op termijn toch heringedeeld. De 

verschillen tussen de uitslag en uitkomst van het referendum zijn lastig te duiden. In de black 

box van politieke besluitvorming kunnen zaken een rol spelen die niets van doen hebben 

met het referendumproces zelf. Vandaar dat in deze analyse, naast het perspectief van de 

initiatiefnemers en het geldigheidsquorum, een duidelijke keuze is gemaakt voor de focus 

op enkel de uitslag van raadgevende referenda.

Een ‘gewonnen’ raadgevend referendum betekent in dit onderzoek dat de bezorgdheid 

van de initiatiefnemers van het referendum weerklank vindt bij de kiesgerechtigden en dat 

de institutionele hordes, in casu de geldende geldigheidsquorums, genomen worden. Als dus 

sprake is van een geldige referendumuitslag, in het voordeel van de initiatiefnemers, spreken 

we van ‘winst’. In het geval dat de opgekomen kiezers de zorgen van de initiatiefnemers niet 

delen, en zij dus geen (voldoende) meerderheid achter zich weten te scharen, spreken we 

van ‘niet-winst’ bij het referendum.121 Uitgaande van deze definitie van winst en niet-winst 

zijn van de dertig raadgevende referenda er dertien gewonnen door de initiatiefnemers en 

zeventien verloren (zie bijlage B voor een nadere duiding van winst en niet-winst in de dertig 

casus). De volgende paragraaf geeft beknopt de kern van de dertig betrokken referenda 

weer, alsmede de initiatiefnemer(s) en andere betrokken actoren. Een schematisch overzicht 

van diezelfde casus staat in Tabel 5.3.

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de uitslag, het resultaat en de winstvraag van 

de dertig raadgevende referenda. De tweede en derde kolom geven het aantal kiezers 

weer die het bij het referendum (on)eens waren met het (voor)genomen raadsbesluit. De 

121 Waarom we hier spreken over ‘niet-winst’ in plaats van ‘verlies’ komt ter sprake in paragraaf 
6.6.



111

Winst bij gemeentelijke raadgevende referenda in Nederland

vierde kolom geeft antwoord op de vragen of het stemresultaat is opgevolgd door een 

raadsmeerderheid en of dit resultaat geldig of ongeldig was. Kolom vijf geeft antwoord op 

de vraag of de initiatiefnemers de stemming hebben ‘gewonnen’. Uit de gegevens komt het 

volgende beeld naar voren. Kiezers stemmen bij raadgevende referenda meestal tegen 

het (voor)genomen besluit van de gemeenteraad. Bij slechts vijf van de dertig referenda 

— Enkhuizen 2002, Groningen 2005, Amsterdam-West 2010, Amsterdam-Centrum 

2014 en Arnhem 2016 — schaarde een meerderheid van de kiezers zich achter het (voor-)

genomen besluit van een raadsmeerderheid. De andere referenda werden op grond van 

het stemresultaat door het gemeentebestuur verloren. Als de uitslag van het referendum 

voldoet aan het geldigheidsquorum, volgt de raad de uitslag nagenoeg altijd op. Enkel bij het 

referendum in Voerendaal in 2003 werd de geldige uitslag ‘tegen’ door de raadsmeerderheid 

genegeerd. Als het geldigheidsquorum niet wordt gehaald volgt de raad, ondanks dat een 

absolute meerderheid van de opgekomen kiezers ‘tegen’ het (voor)genomen besluit is, de 

eigen voorkeursoptie. Dit toont eens te meer de impact aan van het geldigheidsquorum op 

het resultaat van raadgevende lokale referenda.

Tabel 5.2 Uitslag, resultaat en winst dertig raadgevende referenda (1906-2016)122

Casus Kiezers eens met 
(voor)genomen 
besluit gemeenteraad

Kiezers oneens met 
(voor)genomen 
besluit gemeenteraad

Uitslag gevolgd door 
gemeenteraad? Uitslag 
(on)geldig?

Winst

Amersfoort
(1995)

6.770 19.597 Nee, ongeldige uitslag Nee

Amsterdam
(1995a)

20.360 184.068 Ja, geldige uitslag Ja

Amsterdam
(1995b)

13.184 202.289 Ja, geldige uitslag Ja

Leiden
(1995)

17.498 24.019 Ja, geldige uitslag Ja

’s-Graveland
(1996)

343 3.755 Ja, geldige uitslag Ja

Zwolle
(1996)

2.226 23.272 Nee, ongeldige uitslag Nee

Amsterdam
Spaarndam-
merbuurt
(1997)

635 2.065 Ja, geldige uitslag Ja

Amsterdam
(1997a)

93.511 130.649 Nee, ongeldige uitslag Nee

122 Cijfers over de casus Nijmegen (2006) zijn niet van toepassing. Het ging bij deze casus niet om 
een voorliggend (concept-)raadsbesluit, maar om een initiatief vanuit de Nijmeegse bevolking. 
De positie van de gemeenteraad was niet ‘voor’ of ‘tegen’. Wel stelde de raad vooraf enkele 
voorwaarden waaronder het initiatief kon worden doorgezet (zie de casusbeschrijving voor 
verdere details).

5
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Casus Kiezers eens met 
(voor)genomen 
besluit gemeenteraad

Kiezers oneens met 
(voor)genomen 
besluit gemeenteraad

Uitslag gevolgd door 
gemeenteraad? Uitslag 
(on)geldig?

Winst

Amsterdam
(1997b)

42.961 79.861 Nee, ongeldige uitslag Nee

Zandvoort
(1997)

454 5.895 Ja, geldige uitslag Ja

Gorinchem
(1999)

4.064 5.865 Nee, ongeldige uitslag Nee

Nieuwegein
(1999)

3.085 8.910 Nee, ongeldige uitslag Nee

Amsterdam
(2001)

17.056 110.512 Nee, ongeldige uitslag Nee

Groningen
(2001)

15.361 66.394 Ja, geldige uitslag Ja

Amsterdam
(2002)

118.642 229.349 Ja, geldige uitslag Ja

Enkhuizen
(2002)

2.842 1.800 Ja, geldige uitslag Nee

Voerendaal
(2003)

986 3.757 Nee, geldige uitslag Ja

Hilversum
(2004)

4.397 13.433 Nee, ongeldige uitslag Nee

Huizen
(2004)

4.470 11.950 Ja, geldige uitslag Ja

Groningen
(2005)

30.594 26.650 Ja, ongeldige uitslag Nee

Soest
(2005)

3.982 9.596 Nee, ongeldige uitslag Nee

Zwolle
(2005)

8.361 27.324 Ja, geldige uitslag Ja

Delft
(2006)

17.089 31.185 Ja, geldige uitslag Ja

Nijmegen
(2006)

n.v.t. n.v.t. Ja, geldige uitslag Ja

Amsterdam
Westerpark
(2008)

479 1.053 Nee, ongeldige uitslag Nee

Amsterdam-
West
(2010)

23.158 22.432 Ja, geen quorum Nee

Arnhem
(2013)

3.056 17.827 Nee, ongeldige uitslag Nee

Amsterdam-
Centrum
(2014)

18.022 14.887 Ja, geldige uitslag Nee

Arnhem
(2016)

18.994 10.298 Ja, geen quorum Nee

Rotterdam
(2016)

21.411 60.547 Nee, ongeldige uitslag Nee
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5.3 Beschrijving van de centrale casus: dertig gemeentelijke raadgevende 

referenda

De diversiteit van Nederlandse raadgevende referenda is groot. Stemmingen vonden 

plaats door heel Nederland, hadden betrekking op tal van onderwerpen en varieerden 

sterk qua opkomst en uitslag. Omdat het hier gaat om kwalitatief onderzoek, waarbij 

zowel de institutionele en technische kenmerken als de context van belang zijn voor de 

analyse, beschrijven we iedere casus uitgebreid. Hierdoor ontvouwt zich een patroon 

van het raadgevend referendum in de Nederlandse context. We beginnen deze paragraaf 

met een overzicht van alle raadgevende gemeentelijke volksraadplegingen (zie Tabel 

5.3). Hierbij geven we de naam van de desbetreffende gemeente waar het referendum 

is georganiseerd, de afkorting die verderop wordt gebruikt voor iedere casus, het jaar 

van de stemming en een korte beschrijving van het onderwerp van het referendum. Na 

het overzicht volgt een contextuele duiding en beschrijving van de afzonderlijke casus. 

Hierbij komen steeds het onderwerp, de initiatiefnemer(s), de opkomst, de uitslag en de 

consequenties van de volksraadpleging aan de orde. Bij enkele referenda staan we iets 

uitgebreider stil, bijvoorbeeld omdat ze voortvloeien uit eerdere referenda of opvallen 

vanwege het procesverloop of de hoge bedragen die ermee gemoeid waren.

Tabel 5.3 Overzicht gemeentelijke raadgevende referenda in Nederland (1906-2016)

Gemeente Afkorting123 Jaar Onderwerp

Amersfoort Amrsf95 1995 Winkelsluitingstijden: uitbreiding aantal 
koopzondagen

Amsterdam Adam95a 1995 Bouwplannen weilandje Vrije Geer

Amsterdam Adam95b 1995 Vorming stadsprovincie Amsterdam

Leiden Leid95 1995 Sloop-/bouwplan Koninklijk Militair 
Invalidentehuis

’s-Graveland Gravel96 1996 Verkeersmaatregelen: plaatsing automatische 
fysieke afsluitingen

Zwolle Zwol96 1996 Herbestemming locatie milieucentrum De Nooter 
Hof

Amsterdam 
(Spaarndammerbuurt)

AdamSp97 1997 Invoering betaald parkeren Spaarndammerbuurt

Amsterdam Adam97a 1997 Aanleg van de woonwijk IJburg

Amsterdam Adam97b 1997 Aanleg van de Noord-Zuid metrolijn

Zandvoort Zndvrt97 1997 Parkeerbeleid in Zandvoort-Centrum

Gorinchem Gorch99 1999 Opening asielzoekerscentrum in Gorinchem-Oost

Nieuwegein Nwegn99 1999 Verbouwing van stadscentrum Nieuwegein

Amsterdam Adam01 2001 Invoering apart stadsdeel Binnenstad

123 We noemen hier de afkortingen van de casus omdat deze in de hierop volgende hoofdstukken 
veelvuldig zullen terugkomen. Door afkortingen te gebruiken kunnen we de analyses en tabellen 
overzichtelijker presenteren. Het toekennen van afkortingen aan casus is een gangbare praktijk 
binnen QCA.
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Gemeente Afkorting123 Jaar Onderwerp

Groningen Grong01 2001 Verbouwing noordzijde Grote Markt in Groningen

Amsterdam Adam02 2002 Externe verzelfstandiging 
Gemeentevervoerbedrijf

Enkhuizen Enkhzn02 2002 Grondverkoop voor een bouwplan

Voerendaal Voernd03 2003 Wijziging gemeenschappelijke regeling ‘Parkstad’

Hilversum Hilvsm04 2004 Parkeerverordening Hilversum 2003

Huizen Huizn04 2004 Verordening Speelautomatenhal 2003

Groningen Grong05 2005 Verbouwing oostzijde Grote Markt in Groningen

Soest Soest05 2005 Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten in 
verband met voorgenomen aanleg van een ecoduct

Zwolle Zwol05 2005 Verordening op de speelautomatenhallen van 6 
september 2004

Delft Delft06 2006 Ontwikkelingsplan uitbreiding camping Delftse 
Hout

Nijmegen Nmgen06 2006 Herbouw middeleeuwse woontoren (donjon)

Amsterdam
(drie buurten 
in stadsdeel 
Westerpark)

AdamWstp08 2008 Gedeeltelijke bebouwing van het Domela 
Nieuwenhuisplantsoen

Amsterdam 
(stadsdeel West)

AdamWst10 2010 Aanleg ondergrondse parkeergarage Singelgracht

Arnhem Anhm13 2013 Besluit realisatie bouw Kunstencluster

Amsterdam 
(stadsdeel Centrum)

AdamCtm14 2014 Herinrichting Elandsgracht

Arnhem Anhm16 2016 Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en 
Meinerswijk

Rotterdam Rttrdm16 2016 Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak 
tot 2020

Amersfoort 1995 (Amrsf95) De kiezers in Amersfoort mochten op 5 juli 1995 naar de 

stembus om zich te buigen over de vraag of zij voor of tegen de geplande verruiming van 

de openstelling van winkels op zon- en/of feestdagen waren. Tot aan het referendum konden 

winkels toestemming krijgen om maximaal vier zon- en/of feestdagen open te zijn. Het 

college wilde dit maximum ophogen naar acht dagen. De stemming werd afgedwongen 

door een brede coalitie bestaande uit de Raad van Kerken, diverse vakbonden, alsmede een 

deel van de Amersfoortse winkeliers. Driekwart van de opgekomen kiezers stemde tegen 

de verruiming van de openstelling van winkels. De opkomst van bijna 31% was te laag voor 

een rechtsgeldige uitslag. Een meerderheid in de Amersfoortse gemeenteraad stemde op 

11 juli 1995 in met de voorgenomen verruiming van de openstelling van de winkels.

Amsterdam 1995a (Adam95a) Het Amsterdamse ‘Comité Behoud Weilandje Vrije Geer’ 

slaagde erin bijna dertigduizend handtekeningen te verzamelen voor een referendum over 

de vraag of een stukje veenweide in de buurt van het bij Amsterdam behorende dorp Sloten 
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behouden moest blijven. De gemeenteraad van Amsterdam wilde over dit weilandje een 

trambaan aanleggen en er circa 180 woningen op bouwen. Het comité, onder aanvoering 

van Paul Hans Frankfurther, zette in op behoud van dit groen in Amsterdam. Woensdag 

17 mei 1995 gingen 208.538 Amsterdammers — ruim 38% van het electoraat — naar de 

stembus om zich over de kwestie uit te spreken. Meer dan 90% bleek tegenstander van de 

bouwplannen. De uitslag was geldig — de opkomstdrempel bedroeg feitelijk 34,1% — en 

het plan werd door de Amsterdamse gemeenteraad ingetrokken.

Amsterdam 1995b (Adam95b) Op 17 mei 1995 werd, naast de stemming over het ‘Weilandje 

Vrije Geer’, nog een referendum in Amsterdam gehouden. Dit tweede referendum ging over 

de vorming van een ‘stadsprovincie’ Amsterdam en de daarmee samenhangende opdeling 

van Amsterdam in dertien afzonderlijke delen. Deze nieuwe stadsprovincie, bestaande uit 

Amsterdam en enkele omliggende gemeenten, moest een nieuwe bestuurslaag in Nederland 

vormen tussen de gemeente en provincie. Het comité ‘Moet Amsterdam Amsterdam 

Blijven???’, onder voorzitterschap van Marco Gans, haalde voldoende handtekeningen 

op voor een raadgevende volksraadpleging. De bezorgdheid om het verdwijnen van 

Amsterdam was groot onder de leden van het comité. Bij een opkomst van net geen 40% 

— daarmee was de uitslag geldig — keerde 93% van de opgekomen kiezers zich tegen de 

stadsprovincie. De gemeenteraad volgde de uitslag; de stadsprovincie is er niet gekomen.

Leiden 1995 (Leid95) Gelijktijdig met de Statenverkiezingen van 8 maart 1995 vond 

in Leiden een gemeentelijke referendum plaats over: de voorgenomen sloop van de 

eetzaal en serre van het voormalig Koninklijk Militair Invalidentehuis; het verdwijnen 

van enkele monumentale bomen; en de hieraan verbonden bouw van 28 appartementen 

en een ondergrondse parkeergarage. De initiatiefnemers van het referendum, verenigd 

in de ‘Stichting tot Behoud van het Koninklijk Militair Invalidenhuis’, zorgden met ruim 

vijfduizend handtekeningen voor een directe raadpleging van het Leidse electoraat. Bijna 

50% van de kiezers maakte de gang naar de stembus; een meerderheid van 58% bleek 

tegen de gemeentelijke plannen te zijn. Mede vanwege het ruimschoots behalen van de 

opkomstdrempel van 30%, besloot de raad het plan in zijn vergadering van 14 april 1995 

in te trekken.

’s-Graveland 1996 (Gravel96) Door de hoofdader van het dorp ’s-Graveland, onder de rook 

van Hilversum, reed dagelijks veel sluipverkeer. Vooral in de spits leidde dit tot ernstige 

verkeershinder. De gemeenteraad vond eind 1995 dat het tijd was voor maatregelen. 

Het collegevoorstel behelsde dat de wegen in kwestie werden voorzien van uit de grond 

oprijzende piramides. Voor de prijs van fl 30,– kregen inwoners een pasje waarmee de 

piramides in de grond zouden verzinken, zodat men gemakkelijk van en naar huis kon 

rijden met de auto. Vanwege het gebruik van het pasje sprak men van het ‘Telematica’-
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project. Het voorstel kreeg veel kritiek en werd aangenomen met de kleinst mogelijke 

meerderheid: vijf stemmen tegen en zes stemmen voor. De Kiesvereniging Dorpsbelangen 

en D66 verzamelden ruim 1.400 handtekeningen onder de inwoners, tweemaal zo veel als 

nodig op grond van de referendumverordening. Woensdag 12 juni 1996, de dag van het 

referendum, stemde meer dan 90% van de kiezers — bij een opkomst van 55% — tegen het 

Telematica-project. Het project werd niet doorgezet door de gemeente.

Zwolle 1996 (Zwol96) Op 23 oktober 1996 werd het eerste Zwolse referendum gehouden. 

Onderwerp van de stemming was het besluit van de gemeenteraad om het gebied waarin 

zich het milieucentrum De Nooter Hof bevond, een andere bestemming te geven. De 

vrijgekomen ruimte zou deels worden bebouwd of bestraat. Het resterende deel zou groen 

worden of blijven. Negen natuur- en milieugroepen uit Zwolle, onder aanvoering van Gerard 

Mostert, voormalig hoofd plantsoenen en beplantingen van de gemeente Zwolle, gingen 

de straat op om de vereiste achtduizend steunbetuigingen bijeen te krijgen. De stemming 

mondde uit in hardgrondig ‘nee’ tegen de plannen: meer dan 90% van de opgekomen 

Zwollenaren stemde tegen het plan van de gemeente. De uitkomstdrempel bleek echter 

te hoog gegrepen; voor een geldige uitslag hadden 1.691 meer Zwollenaren zich tegen de 

plannen moeten uitspreken. De gemeente ging verder met de besluitvorming, maar betrok 

de initiatiefnemers in het verdere proces.

Amsterdam-Spaarndammerbuurt 1997 (AdamSp97) In Amsterdam bestaat de optie om 

raadgevende referenda op buurt- en stadsdeelniveau te organiseren. Deze mogelijkheid 

werd voor het eerst ingezet in de Spaarndammerbuurt in januari 1997. Deze buurt 

werd geruime tijd geconfronteerd met een grote parkeerdruk en overlast van verkeerd 

geparkeerde auto’s. In overige stadsdelen en buurten was omwille hiervan reeds betaald 

parkeren ingevoerd. De stadsdeelraad Westerpark besloot het betaald parkeren ook in deze 

buurt te introduceren. Bewoners konden een parkeervergunning kopen voor fl 51,75 per 

kwartaal. Het parkeertarief per uur was vastgesteld op fl 2,25. Een buurtcomité haalde met 

hulp van de Stichting Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt circa duizend 

handtekeningen op voor een buurtreferendum. Bijna 38% van de kiezers maakte de gang 

naar de stembus; daarvan stemde driekwart tegen de invoering van betaald parkeren. De 

stadsdeelraad volgde de uitslag en trok het besluit in.

Amsterdam 1997a (Adam97a) Het inwoneraantal van Amsterdam groeide al decennia. 

Vanwege deze groei ontstond een toenemende vraag naar woonruimte. De beschikbare 

ruimte voor verdere expansie was beperkt. Eind 1996 besloot de gemeenteraad daarom 

tot aanleg van de nieuwe woonwijk IJburg in het IJmeer. Deze woonwijk werd gevestigd op 

meerdere kunstmatige eilanden. Milieu- en natuurgroeperingen vreesden een aantasting 

van natuur en milieu in en rondom het IJmeer en waren dan ook fel tegenstander van 
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de aanleg. Uiteindelijk nam het ‘Comité IJmeer Open’, ondersteund door de Vereniging 

Natuurmonumenten (district Amsterdam), het initiatief tot een referendum over deze 

kwestie. Na een ongekend felle en kostbare campagne — waarin ook de Vereniging tot 

Behoud van het IJsselmeer (VBIJ), het Milieucentrum Amsterdam (MCA) en inwoners 

uit Durgerdam zich roerden — trok de gemeenteraad aan het langste eind. Bijna 60% van 

de opgekomen kiezers keerde zich tegen de bouw van de nieuwe woonwijk; het aantal 

tegenstemmers was echter te laag voor een geldig resultaat. Enkele jaren later is men 

begonnen met de bouw van de woonwijk.

Amsterdam 1997b (Adam97b) Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er plannen voor 

een ondergrondse metrolijn die het noorden en zuiden van Amsterdam met elkaar verbindt. 

Wegens negatieve ervaringen met de aanleg van de Oostlijn kwam deze metroverbinding er 

in eerste instantie niet. In 1988 keerde de metroverbinding terug op de politieke agenda. Na 

jaren van studies en onderzoeken ging de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 

1996 akkoord met de aanleg van de metrolijn. Tegenstanders van de aanleg van de Noord-

Zuid metrolijn, verenigd in het ‘Referendumcomité Noord-Zuidlijn’, overhandigden niet veel 

later 36.000 handtekeningen aan de gemeente voor een referendum. Op woensdag 25 juni 

1997 mocht de Amsterdamse kiezer zich uitspreken voor of tegen de aanleg van de Noord-

Zuidlijn. Om het raadsbesluit succesvol aan te vechten waren 154.935 tegenstemmen 

nodig. Bij een historisch lage opkomst van slechts 22% stemden 42.961 kiezers (35%) 

‘voor’ en 79.861 kiezers ‘tegen’ (65%). Het raadsbesluit doorstond het referendum vanwege 

onvoldoende tegenstemmen. De bouw van de metroverbinding ging door; de Noord-Zuid 

metrolijn werd op 21 juli 2018 officieel geopend.

Zandvoort 1997 (Zndvrt97) De bekende toeristische kustplaats Zandvoort werd vooral in 

de zomermaanden en in het centrum geconfronteerd met ‘het parkeerprobleem’. Door 

de enorme toevloed van bezoekers stond het centrum vol met geparkeerde auto’s. Dit 

leidde niet alleen tot hinder, maar ook tot onveilige situaties. Daarom werkte de gemeente 

vanaf 1991 aan een integraal parkeerbeleid. Eind 1996 werd een plan gepresenteerd om 

iets te doen aan de parkeerproblematiek in het centrum. In het plan werden meerdere 

maatregelen voorgesteld. In de belangrijkste straten werd betaald parkeren ingevoerd. 

Bewoners konden een parkeerabonnement aanschaffen voor fl 90,– per jaar. In wijken met 

weinig ruimte en net voldoende parkeerplekken voor bewoners, werden fysieke afsluitingen 

geplaatst. Inwoners konden een ontheffing aanvragen voor de prijs van fl 180,– per jaar. In 

de Noordbuurt ging een vergunningensysteem gelden. Het voorgestelde tarief voor een 

vergunning bedroeg fl 120,– per jaar. Een club actieve bewoners en ondernemers, met 

als kartrekker Hein Blokker van het Hotel- en Pensionoverleg, haalde meer dan 1.500 

handtekeningen op voor een referendum. De tegenstanders wezen vooral op de hoge 

parkeerkosten en een gevreesde afname van het aantal gasten in de pensions en hotels in 
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Zandvoort. Op 28 mei 1997 kwamen 6.354 stemgerechtigde Zandvoorters (49%) opdagen 

bij het referendum. De overgrote meerderheid van de kiezers — ruim 92%— bleek tegen 

de voorgestelde oplossing te zijn. Het opkomstquorum van 3.887 kiezers was ruimschoots 

gehaald. Hierop werd het parkeerplan door de gemeenteraad ingetrokken.

Gorinchem 1999 (Gorch99) In september 1998 nam de Gorcumse gemeenteraad het 

principebesluit om medewerking te verlenen aan de bouw van een asielzoekerscentrum 

(azc) in de gemeente. Een maand later wees de raad de Griendweg in Gorinchem-Oost 

aan als enige geschikte locatie voor de vestiging van een azc. Initiatiefnemer Margot van 

Mourik-Wijkniet, lid van een actiegroep uit Dalem, haalde samen met de overige leden 999 

handtekening op voor een referendum over de locatiekeuze. Op 26 november 1998 ging 

de raad akkoord met een volksraadpleging over het conceptvoorstel voor de vestiging van 

een azc aan de Griendweg. De stemming vond plaats op woensdag 20 januari 1999. Een 

meerderheid van 59% van de opgekomen kiezers was tegen de voorgenomen locatiekeuze 

voor het azc. De opkomstdrempel werd niet gehaald; bijna 39% van de kiesgerechtigden 

maakte de gang naar de stembus in plaats van de benodigde 50%. De locatiekeuze werd 

door de gemeenteraad aangehouden, maar het azc werd niet gebouwd.

Nieuwegein 1999 (Nwegn99) Op 23 juni 1999 mochten de inwoners van Nieuwegein naar de 

stembus om zich uit te spreken over het ‘Masterplan Binnenstad’. Mede dankzij de snelle 

groei van Nieuwegein dreigde de binnenstad uit zijn jasje te groeien. Het collegevoorstel 

voorzag in een grootse verbouwing van het stadshart. De plannen behelsden onder meer de 

bouw van 200.000 vierkante meter kantooroppervlakte en de sloop van 262 woningen in de 

buurt van het centrum. Een groep verontruste inwoners wist voldoende steun te vergaren 

onder de bevolking voor een referendum over het stadshart-plan. Tijdens het referendum 

werden twee vragen voorgelegd aan de kiezers. Enerzijds konden kiezers aangeven of 

ze vonden dat een verbetering van het stadscentrum noodzakelijk was, anderzijds werd 

gevraagd naar een oordeel over het uitgewerkte Masterplan voor de binnenstad. Circa 

61% van de kiezers gaf aan een verbetering van het centrum te wensen, maar driekwart 

van de kiezers zag niets in het Masterplan Binnenstad. De opkomstdrempel van 30% werd 

niet gehaald — de opkomst bleef steken op 25%—, waardoor het referendum ongeldig werd 

verklaard. De gemeenteraad keurde het Masterplan Binnenstad daarop alsnog goed.

Amsterdam 2001 (Adam01) Amsterdam werd in de jaren tachtig opgesplitst in zestien 

stadsdelen met elk een eigen stadsdeelraad. De binnenstad was een bijzonder deel 

van Amsterdam en bleef, in tegenstelling tot de rest van de stad, direct vallen onder 

de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

wethouders. Na jaren van discussie viel in 2000 het besluit dat ook de binnenstad een 

stadsdeel zou worden. Een eigen stadsdeelraad met deelraadbestuurders voor de 
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binnenstad zou beter zijn voor het contact tussen burger en bestuurder. Na het besluit 

verenigden de tegenstanders zich en vormden ze de ‘Stichting Referendum Binnenstad’. 

De stichting, met als bepalende personen Huib van Dis en Gert Tetteroo, wist 25.000 

handtekeningen binnen te halen en zo een referendum af te dwingen. Op 25 april 2001 vond 

het referendum plaats. Voor een geldige uitslag waren 132.484 voor- of tegenstemmen 

nodig. Bij een opkomst van 22,5% kreeg het ‘voor’-kamp 17.056 stemmen en het ‘tegen’-

kamp 110.512 stemmen. Er waren onvoldoende tegenstemmen om van een geldig resultaat 

te spreken. De gemeenteraad van Amsterdam zette de plannen door en in 2002 werd het 

stadsdeel Amsterdam-Centrum ingesteld.

Groningen 2001 (Grong01) Discussies over de inrichting van de Grote Markt in Groningen 

worden al sinds de Tweede Wereldoorlog gevoerd. De Groningers waren ontevreden met 

de wederopbouw van de Grote Markt na de oorlog. Daarom werden vanaf de jaren tachtig 

concrete plannen gemaakt voor een grootschalige verbouwing van het stadscentrum. Na 

de sloop van het ‘nieuwe stadhuis’ in 1994, om plaats te maken voor winkels, richtte de 

aandacht zich op het onder handen nemen van de noordzijde van de markt. Gemeente 

en ondernemers hadden ambitieuze plannen bedacht voor wat ook wel de ‘huiskamer’ 

van de stad werd genoemd. Onder de Grote Markt was voorzien in een ondergrondse 

parkeergarage en er kwam een verlaagde passage met winkels die begon bij een nieuw 

aan te leggen plein. De kosten van de plannen zouden vooral gedragen worden door 

lokale winkeliers. Het verzet tegen de voorgenomen herinrichting van de noordzijde van 

de Grote Markt was vanaf het begin hevig. De tegenstanders verenigden zich al in 1997 

in het actiecomité ‘Geen Gat in de Grote Markt’ (GGGM). Op de achtergrond werden 

voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van een referendum over de ‘Nieuwe 

Noordzijde’. Halverwege 2000 maakte het college zijn definitieve plannen bekend voor 

de renovatie van de noordzijde van de Grote Markt. Diezelfde dag nog haalde het comité 

GGGM de handtekeningenlijsten op om een referendumverzoek te kunnen indienen. Met 

ruim 8.000 ondersteuningsverklaringen — waarvan 4.200 in de inleidende fase — werd met 

succes een referendum-aanvraag ingediend. De stemming vond plaats op 21 februari 2001. 

Kiezers konden aangeven of ze ‘voor’ of ‘tegen’ het plan ‘Nieuwe Noordzijde Grote Markt’ 

waren. De opkomst was ruim 56% en een meerderheid van 81% van de kiezers (66.394 in 

totaal) bleek tegenstander van de plannen. De uitkomstdrempel van 43.521 tegenstemmers 

werd ruimschoots gehaald: de uitslag was geldig. De gemeenteraad trok het plan ‘Nieuwe 

Noordzijde Grote Markt’ in.

Amsterdam 2002 (Adam02) In 1999 besloot het Amsterdamse gemeentebestuur 

dat het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) extern moest worden verzelfstandigd. Het 

verzelfstandigen hield in dat het GVB een Naamloze Vennootschap werd en los kwam te 

staan van de gemeente. De gemeente zou wel in bezit komen van alle aandelen van de 
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N.V. GVB. Belangrijke reden voor de verzelfstandiging was de behoefte van het college 

aan ‘verzakelijking van de relatie tussen opdrachtgever en bedrijf’. Daarbij paste de 

huidige status van gemeentelijke dienst niet bij de rolopvatting van de moderne overheid. 

De gemeente droeg primair zorg voor de realisering van goed openbaar vervoer via 

opdrachtgeverschap en niet via bemoeienis in de uitvoering. Daarnaast zou per 2006 

de nieuwe Wet Personenvervoer van kracht worden. In deze wet was een verplichting 

tot openbare aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) opgenomen en de hieraan 

verbonden verplichte keuze tussen opdrachtgeverschap voor het OV en een vervoersbedrijf 

dat meedong in de aanbesteding. Eind 2001 ging de Amsterdamse gemeenteraad akkoord 

met het uitgewerkte voorstel voor de verzelfstandiging van het GVB. Onder aanvoering van 

raadslid Saar Boerlage werd het Amsterdamse comité ‘Ons GVB geen NV’ opgericht. Het 

comité verzamelde de vereiste 30.000 handtekeningen voor een raadgevend referendum. 

Het referendum werd gelijktijdig gehouden met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 

2002. Van de 360.374 opgekomen kiezers (63,4%) stemden er 229.349 (66%) tegen de 

externe verzelfstandiging van het GVB. De uitkomstdrempel van 153.793 tegenstemmen 

werd ruimschoots gehaald. De organisatie van het GVB werd niet gewijzigd.

Enkhuizen 2002 (Enkhzn02) De gemeente Enkhuizen was voornemens een stuk grond 

behorende bij het wooncomplex ‘De Fruittuinen’ te verkopen aan de Stichting Woondiensten 

Enkhuizen. De stichting wilde de bestaande 24 woningen slopen en er 41 nieuwe, 

aangepaste ouderenwoningen voor in de plaats terugzetten. Een belangrijke reden voor 

de nieuwbouw was de vergrijzende bevolking in Enkhuizen en de daarmee gepaard gaande 

toenemende vraag naar aangepaste woningen. Het bestaande complex kon niet naar de 

redelijke woonwensen van de ouderen worden aangepast. Sloop van het bestaande complex 

was daardoor onvermijdelijk. Jan Buis, bewoner van het bestaande Fruittuinen-complex, 

probeerde de sloop te verijdelen. Hij woonde er prima en zag liever dat de gemeente 

de bestaande woningen zou opknappen. In een ultieme poging de plannen te stoppen 

verzamelde hij duizend handtekeningen voor een gemeentelijk raadgevend referendum 

over de verkoop. Woensdag 30 oktober 2002 konden de Enkhuizenaren stemmen over 

de vraag of de gemeente mocht overgaan tot de grondverkoop van De Fruittuinen voor de 

vervanging van de bestaande woningen door nieuwe woningen. Buis kreeg onvoldoende 

steun van de bevolking. Ruim 61% van de stemmers bleek voor de grondverkoop te zijn. 

De uitkomstdrempel werd gehaald. De gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 2 

november 2002 om de uitslag van het referendum te volgen.

Voerendaal 2003 (Voernd03) Verschillende gemeenten in het Zuidoosten van Limburg sloten 

zich aan in het samenwerkingsverband ‘Parkstad Limburg’. In 2002 werd deze samenwerking 

vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad van Voerendaal stemde 

in juli 2002 in met deze regeling. De raad van de gemeente Nuth ging echter niet akkoord 
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en stapte uit Parkstad Limburg. Hierdoor moest de regeling worden aangepast; er deden 

nu immers zeven in plaats van acht gemeenten mee. In januari 2003 ging de Voerendaalse 

gemeenteraad akkoord met de aanpassing (acht stemmen voor en zeven stemmen tegen). 

Per 1 januari 2002 trad de Tijdelijke referendumwet (Trw) in Nederland in werking. Via deze 

wet werd de mogelijkheid gecreëerd om in iedere Nederlandse gemeente een raadgevend 

referendum te organiseren over bepaalde raadsbesluiten. Een groep tegenstanders van 

de (wijziging van de) gemeenschappelijke regeling, bestaande uit raadsleden en inwoners, 

maakte gebruik van de nieuwe referendumwet om handtekeningen op te halen voor een 

gemeentelijk referendum. De stemming over de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling vond plaats op woensdag 18 juni 2003. Voor een geldige uitslag moesten de voor- 

of tegenstanders 30% van het electoraat achter zich weten te scharen. De tegenstanders 

kregen voldoende steun tijdens het referendum: 79,2% van de opgekomen kiezers stemde 

tegen de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. De opkomst bedroeg 46%. 

Ondanks het voldoen aan de quorumvereisten werd de referendumuitslag door de kleinst 

mogelijke meerderheid in de raad genegeerd.

Hilversum 2004 (Hilvsm04) In de straten in en rond het centrum van Hilversum was 

sprake van veel parkeeroverlast. In een poging iets aan de overlast te doen stelde het 

gemeentebestuur een nieuw parkeersysteem voor. Het voorgestelde systeem behelsde 

een dubbel gebruik van alle parkeerplaatsen. Vergunninghouders en bezoekers konden 

in het systeem gebruikmaken van de beschikbare plaatsen binnen de zogenaamde schil. 

De schil bestond uit het gebied dat deel uitmaakte van het centrum en omliggende delen. 

Om deze schil bevond zich een buitenschil. In het oude parkeersysteem konden alleen 

vergunninghouders parkeren binnen het centrum en de schil. Gevolg was dat wijken buiten 

deze gebieden vol stonden met auto’s van bezoekers en mensen zonder vergunning. Het 

voorgestelde dubbel gebruik van parkeerplaatsen in de schil werd door een aantal bewoners 

niet op prijs gesteld. Een kleine club diende daarom een alternatief in bij de gemeente met 

de naam ‘Burgerinitiatief Voorstel Parkeren (BIV)’. Een raadsmeerderheid verwierp het 

burgerinitiatief. De plannen van het gemeentebestuur, gegoten in de Parkeerverordening 

Hilversum 2003 en de parkeerbelastingverordening, werden aangenomen door de raad. 

Hierop besloot de groep rondom het burgerinitiatief een burgerinitiatiefcomité op te richten 

en stappen te zetten in de richting van een referendum. Op grond van de Trw besliste de 

gemeenteraad dat enkel de parkeerverordening referendabel was. Het comité leverde 

zesduizend ondersteuningsverklaringen in voor een referendum. Het referendum vond 

plaats op 31 maart 2004. De uitslag van de stemming was ongeldig. Bij een opkomst van 

27% wees driekwart de nieuwe parkeerverordening af. De tegenstanders kwamen ruim 

zesduizend stemmen tekort voor een geldig resultaat. De parkeerverordening is later dat 

jaar in werking getreden.
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Huizen 2004 (Huizn04) In 2003 besloot de gemeenteraad van Huizen om in het 

uitgaanscentrum ‘De Graaf Wichman’ een gokhal met 75 kansspelautomaten toe te staan. 

De beoogde exploitant van De Graaf Wichman wilde er een gokhal of elektronisch casino 

in vestigen om het voortbestaan van het gehele uitgaanscentrum — bestaande uit onder 

meer een theater, zalencentrum, restaurant, grand café, bowling en bioscoop — te kunnen 

garanderen. De toevoeging van het elektronisch casino maakte deel uit van een breder 

investeringsplan van de toekomstig exploitant, dat was gericht op een versterking van 

alle activiteiten in het uitgaanscentrum. Zo zou het grand café worden aangevuld met een 

brasserie en moest het theater de uitstraling krijgen van een theatercafé. CDA-jongere 

Jaap Rutger Kos, tegenstander van de komst van de kansspelautomaten, richtte het ‘Comité 

Gokhal NEE’ op en wist 2.250 steunbetuigingen bijeen te krijgen voor een referendum. Na 

een intensieve campagne trokken de voorstanders, die zich hadden verenigd in de ‘Stichting 

Uitgaanscentrum JA!’, aan het kortste eind: bij een opkomst van 51% stemde ruim 72% 

tegen de gokhal. Op grond van de Trw was hiermee sprake van een geldige uitspraak van 

de kiezer. De gemeenteraad van de gemeente Huizen trok de voorgestelde Verordening 

Speelautomatenhal 2003 op 1 juli 2004 in.

Groningen 2005 (Grong05) Na het door het gemeentebestuur ‘verloren’ referendum in 2001 

(zie hiervoor), ging de planvorming rondom de herinrichting van de Grote Markt verder. De 

focus in het herinrichtingtraject kwam te liggen op de oostzijde van de Grote Markt. Het 

nieuwe gemeentebestuur, dat had geleerd van het eerdere referendum, besloot ditmaal om 

burgers en belanghebbenden in een open planproces te betrekken bij de planvorming voor 

de Grote Markt. Het was de bedoeling om de plannen afkomstig uit het open planproces 

in een referendum voor te leggen aan de bevolking. De architect, Willem Jan Neutelings, 

kreeg de opdracht om de verschillende ideeën uit de stad in te vullen. In plaats van de 

gevraagde invulling van de afzonderlijke ideeën, kwam Neutelings met één omvattend plan 

voor de oostzijde van de Grote Markt. In de voorgestelde uitwerking bleek het mogelijk 

om meerdere ideeën tegelijk te realiseren. Omdat met het voorstel meerdere combinaties 

mogelijk waren, was het geplande raadplegend referendum overbodig geworden. De 

Groninger gemeenteraad stemde in meerderheid in met het uitstel van het referendum 

en de verdere uitwerking van Neutelings’ visie. Niet alle partijen konden zich echter 

vinden in de visie van de architect. Kritiek kwam vooral van de Socialistische Partij die, net 

als tijdens het referendum in 2001, geen ondergrondse parkeergarage wenste nabij de 

Grote Markt. Het was duidelijk dat ieder voorstel met een ondergrondse parkeergarage 

zou leiden tot een referendumverzoek. Het Groningse college zag wel wat in zo’n 

raadgevend referendum: een duidelijk kiezersmandaat zou immers helpen bij de verdere 

ontwikkeling van de Grote Markt. Daarnaast zou met een nieuw referendum de vorige 

referendumuitslag ongedaan kunnen worden gemaakt — en daarmee opnieuw de deur 

worden geopend voor een ondergrondse parkeergarage. Om een referendum te faciliteren 
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werd snel een referendabele startnotitie opgesteld. Zowel tegenstanders, verenigd in het 

comité ‘Meer doen met 40 miljoen’, als voorstanders, samengekomen in het ‘Comité Grote 

Markt Ja’, gingen de straat op om handtekeningen voor een referendum op te halen. De 

drempels werden gehaald, en daarom mochten de Groningers zich voor de tweede maal 

uitspreken over de planvorming van de Grote Markt. De uitslag pakte gunstig uit voor het 

gemeentebestuur en andere voorstanders: 53% van de opgekomen kiezers schaarde zich 

achter de plannen. De uitkomstdrempel van 30% van het electoraat werd niet gehaald: de 

uitslag was ongeldig. Men kon verder met de herinrichting van de Grote Markt.

Soest 2005 (Soest05) Door de gemeente Soest, omliggende gemeenten en de provincie werd 

al geruime tijd gesproken over het versterken van de kwaliteit van het groen in de regio. Na 

een intensief proces met in totaal 17 overheden en instanties kwam in de regio het project 

‘Hart van de Heuvelrug’ tot stand. Doel van het project was een balans te vinden tussen 

bebouwing en natuur. Concreet betekende dit dat op meerdere plaatsen bebouwing werd 

gecompenseerd met natuurontwikkeling en bebouwing uit de natuur werd weggehaald. 

Voor de gemeente Soest was het volgende beoogd: tegen de kern aan mochten meer 

huizen worden gebouwd; op drie plekken in de gemeente vond natuurontwikkeling plaats; 

bij Soesterberg werd een groene brug aangelegd als oversteek voor dieren. Dit ecoduct 

was onderdeel van een ‘groene route’ tussen de noordelijke en zuidelijke heuvelrug en 

bestond uit meerdere ecoducten en zogenaamde ecologische verbindingszones. Om het 

plan te kunnen realiseren besloot de Soester gemeenteraad om de Wet voorkeursrecht 

gemeenten van toepassing te verklaren op stukken grond aan de Amersfoortsestraat in 

Soesterberg. Dit betekende dat als een eigenaar zijn grond wilde verkopen, hij deze eerst 

ten verkoop aan de gemeente moest aanbieden. Een groep inwoners uit Soesterberg was 

tegen de aanleg van dure ecoducten en verenigde zich in het actiecomité ‘Gebukt onder 

Ecoduct’. Het actiecomité haalde voldoende handtekeningen op voor een raadgevend 

referendum over het raadsbesluit. Het referendum van 19 januari 2005 pakte nadelig uit 

voor het gemeentebestuur: ruim 70% van de kiezers stemde tegen het raadsbesluit. Er 

waren echter te weinig tegenstemmers voor een geldig resultaat. Daarom zette de raad 

de plannen door.

Zwolle 2005 (Zwol05) Al jaren werd in de Zwolse gemeenteraad gediscussieerd over een 

nieuw stadion voor de betaaldvoetbalclub FC Zwolle. In 2003 bereikte men in de raad 

overeenstemming over deze kwestie. Het plan voor het nieuwe voetbalstadion voorzag 

onder andere in de vestiging van een speelautomatenhal, beter bekend als een casino, 

met een oppervlakte van circa 2.500 m2. De opbrengsten van het casino dekten een 

aanzienlijk deel van de exploitatie van het stadion, waardoor het in financiële zin een 

belangrijk onderdeel van het plan was. Als gevolg van het nieuwe casino zou de beoogde 

exploitant, Flash Casino’s, haar kleinere vestiging in het centrum van Zwolle sluiten. De 
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Zwolse amateurvoetbalclub Be Quick ’28 zou eveneens profiteren van de nieuwbouw: 

het kreeg een nieuwe accommodatie. Voor de realisering van de stadionplannen moest de 

bestaande verordening op de speelautomatenhallen worden gewijzigd. De verordening 

werd op twee punten aangepast: naast de binnenstad mocht ook in het stadiongebied een 

speelautomatenhal worden gevestigd; het aantal toegestane automaten werd verhoogd 

naar 400 stuks. Een groep inwoners, bekend onder de naam ‘Burgercomité Tegen 

Uitbreiding Gokhallen ,́ was ontevreden met de gemeentelijke plannen. De nieuwe gokhal 

zou gokverslaving in de hand werken. Het comité besloot een referendum aan te vragen 

over de verordening. Op woensdag 2 maart 2005 mochten de Zwollenaren naar de stembus 

om zich ‘voor’ of ‘tegen’ de gewijzigde verordening uit te spreken. Een minderheid van 41% 

van de kiesgerechtigden kwam opdagen. Meer dan driekwart van de stemmers wees de 

nieuwe verordening af. Volgens de Trw was er sprake van een geldige uitslag. Hierop besloot 

de raad om het besluit tot wijziging van de verordening in te trekken.

Delft 2006 (Delft06) De Delftse camping ‘Recreatiecentrum Delftse Hout’, gelegen in het 

groenrijke en gelijknamige stadsdeel Delftse Hout, wilde al jaren uitbreiden. De uitbreiding 

was volgens de eigenaar van de camping nodig om de kwaliteit van het verblijf voor de gasten 

te kunnen blijven garanderen. De bestaande kampeerplaatsen vroegen om extra ruimte, en 

om dat te realiseren was een uitbreiding van de camping gewenst. Volgens de plannen zou 

de camping circa 1,3 hectare in oostelijke richting uitbreiden. Op deze aangekochte grond 

zouden 60 kampeerplaatsen en een toiletgebouw komen. In 2001 stemden de betrokken 

raadscommissies Duurzaamheid en Leefbaarheid in met de uitbreidingsplannen. Voor de 

uitbreiding van de camping was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college 

stelde daartoe het Ontwikkelingsplan Camping Delftse Hout op en agendeerde dit voor 

de raadsvergadering van 1 juni 2006. Kort voor deze vergadering diende Ravindra Kiel uit 

Delft een inleidend verzoek in voor het houden van een niet-correctief referendum. Hij was 

tegen de voorgenomen kap van bomen en de verkoop van openbaar groen aan een private 

partij. In Delft bleek voldoende steun te bestaan voor een raadgevend referendum over 

deze kwestie. Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 spraken 

de Delftenaren zich uit ‘voor’ of ‘tegen’ de plannen. Bij een opkomst van 65% stemde 64% 

van de opgekomen kiezers ‘tegen’ de wijziging van het bestemmingsplan. De uitspraak van 

de burgers was geldig. Het ontwikkelingsplan voor de uitbreiding van de camping werd niet 

vastgesteld door de gemeenteraad.

Nijmegen 2006 (Nmgen06) In het kader van de viering van Nijmegen 2000 jaar in 2005 

ontstond bij een groep particuliere initiatiefnemers het idee om de donjon (een verdedigbare 

woontoren) van de middeleeuwse Valkhofburcht tijdelijk te herbouwen. Het bouwwerk 

werd met behulp van steigerpijpen en bedrukt textiel op ware grootte nagebouwd in het 

Valkhofpark. Bezoekers konden het bouwwerk beklimmen om van het uitzicht over de 
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stad te genieten. De initiatiefnemers van het bouwwerk, onder aanvoering van Jeroen 

Bijl, haalden onder de bezoekers voldoende handtekeningen (1.720 stuks) op om een 

referendum te organiseren over de definitieve herbouw van de donjon. De gemeenteraad 

stemde op 22 december 2005 in met het referendum en formuleerde drie randvoorwaarden 

voor de herbouw: 1) de gemeente zou geen geld steken in de herbouw; 2) de bouw moest 

zoveel mogelijk lijken op het origineel met gebruik van authentiek materiaal; 3) de donjon 

moest openbaar toegankelijk worden voor een breed publiek. Het referendum vond tegelijk 

plaats met de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. 60% van de kiezers steunde 

de herbouw van de donjon. De opkomst bedroeg 55% en daarmee was de uitslag geldig. De 

Nijmeegse raad nam de uitslag van de stemming over.

Amsterdam-Westerpark 2008 (AdamWstp08) Op de plek van het Domela 

Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndammerbuurt stond vroeger de imposante Maria 

Magdalenakerk. De kerk werd gesloopt in 1968. Rondom de plek van de kerk ontstond zo het 

Domela Nieuwenhuisplantsoen. In de loop der tijd ging het plantsoen in kwaliteit achteruit. 

Op 13 november 2007 stemde de stadsdeelraad Westerpark in met de herontwikkeling 

van het Domela Nieuwenhuisplantsoen, waarbij maximaal 20% van het plangebied mocht 

worden bebouwd. Verder moest het plantsoen een publieksfunctie krijgen. Verschillende 

inwoners zagen niets in de gedeeltelijke bebouwing van het plantsoen en verenigden 

zich in het ‘Referendumcomité Domela Nieuwenhuis Plantsoen’. Het referendumcomité 

wist voldoende steun te verwerven voor een referendum over het stadsdeelraadbesluit. 

Op 16 april 2008 mochten de inwoners van de Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt 

en Houthaven naar de stembus om zich voor of tegen het besluit uit te spreken. Een 

meerderheid van de 1.540 stemmers keerde zich tegen het besluit (bijna 69%). Omdat 

minder dan 2.827 kiezers (15,84% van de kiesgerechtigden) — de opkomstdrempel — 

opkwam, was sprake van een ongeldige uitslag. De stadsdeelraad zette de herontwikkeling 

van het Domela Nieuwenhuisplantsoen voort.

Amsterdam-West 2010 (AdamWst10) Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen van 9 

juni 2010 mochten de inwoners van het stadsdeel West zich in een stadsdeelreferendum 

uitspreken ‘voor’ of ‘tegen’ de aanleg van een parkeergarage onder de Singelgracht nabij 

het Marnixbad. Deze parkeergarage moest ruimte bieden aan 800 auto’s. De aanleg van de 

parkeergarage ging gepaard met het verdwijnen van circa 400 parkeerplaatsen in stadsdeel 

West en 280 in stadsdeel Centrum. Door het van de straten halen van de auto’s moest de 

kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en werd meer ruimte gegeven aan voetgangers 

en spelende kinderen. De stadsdelen West en Centrum zouden de garage samen aanleggen 

en ieder de helft van het aantal parkeerplaatsen krijgen. Een groep inwoners van stadsdeel 

West was het niet eens met de aanleg van de garage. Deze groep, beter bekend onder de 

naam ‘Vrienden van de Singelgracht’, had meerdere redenen om tegen te zijn. Men vond 
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de kosten van de parkeergarage te hoog (zeker in tijden van bezuinigingen), verwachtte 

verzakking van huizen rondom de Singelgracht en vreesde onveilige situaties bij de in- en 

uitgangen van de garage. De Vrienden van de Singelgracht wisten 3.300 steunbetuigingen 

bijeen te krijgen voor een stadsdeelreferendum. Voor dit referendum werd geen gebruik 

gemaakt van een geldigheidsquorum; het was aan de leden van de stadsdeelraad om te 

bepalen welk gevolg ze gaven aan de uitslag van dit referendum. 47.014 kiezers (43,77% 

van de kiesgerechtigden) maakten de gang naar de stembus. Een kleine meerderheid van 

net meer dan 50% stemde voor de aanleg van de ondergrondse parkeergarage. Deze uitslag 

werd gevolgd door de stadsdeelraad.

Arnhem 2013 (Anhm13) Op 25 maart 2013 besloot de Arnhemse gemeenteraad om aan de 

Rijnkade in Arnhem een nieuw gebouw neer te zetten voor het Museum van de Moderne 

Kunst Arnhem (MMKA) en het Focus Filmtheater. In de nieuwbouw konden zowel het 

filmtheater als het museum uitbreiden. Het doel was om van dit nieuwe ‘kunstencluster’ hét 

nieuwe culturele hart van Arnhem te maken. Bob Roelofs, oud-D66 raadslid in Arnhem, was 

fel gekant tegen de bouw het kunstencluster, vooral vanwege de in zijn ogen niet sluitende 

financiële dekking van de plannen. Verder speelde mee dat het Museum voor Moderne 

Kunst in een gebouw zat dat niet lang geleden voor een bedrag van tien miljoen euro was 

verbouwd. Een comité, opgericht door Roelofs, onder de naam ‘Arnhem wil ook geen 

kunstenkluster.nl’, haalde voldoende handtekeningen op voor een raadgevend referendum 

over de nieuwbouwplannen. Het Arnhemse referendum werd gehouden op 15 mei 2013. 

Een aanzienlijke meerderheid van 85% van de opgekomen kiezers sprak zich uit tegen de 

bouw van het kunstencluster. De opkomst was ruim 17% en lag daarmee onder de vereiste 

opkomstdrempel van 30%. Op maandag 24 juni 2013 besloot de gemeenteraad om door te 

gaan met de voorbereidingen en realisatie van het kunstencluster.

Amsterdam-Centrum (AdamCtm14) Al jaren werd in het stadsdeel Centrum gesproken 

over en gewerkt aan plannen voor de openbare ruimte van de Elandsgracht en het 

Johnny Jordaanplein. De gecombineerde woon- en winkelstraat was volgens het 

stadsdeelbestuur toe aan een flinke opknapbeurt. Vanuit het stadsdeelbestuur werd een 

plan voor de gracht gepresenteerd: de zogenaamde Variant 2+. Kernelementen van dit 

plan waren: herinrichting met verbreding van de stoepen en ruimte op de middenberm; 

het verdwijnen van het transformatorhuisje; het verplaatsen van alle parkeerplaatsen 

op straat naar de nabijgelegen parkeergarage op de Marnixstraat, met uitzondering van 

32 plaatsen voor het winkelend publiek (overdag). Een groep inwoners kon zich niet 

vinden in de voorgestelde plannen en kwam met een alternatief voorstel: Variant NUL. 

Centrale kenmerken in dit voorstel: de bestaande inrichting en het karakter bleven zoveel 

mogelijk behouden; het transformatorhuisje bleef en moest een publieksfunctie krijgen; 

de parkeerplaatsen op de Elandsgracht bleven zoveel mogelijk gehandhaafd, waarbij op 
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de middenberm ruimte werd gemaakt voor twee doorsteken voor voetgangers. Op 26 

februari 2013 werden beide voorstellen besproken door de stadsdeelraad. De voorkeur 

in de raad ging uit naar Variant 2+. Twee leden van de ‘Initiatiefgroep Elandsgracht’, Mainse 

Rijpkema en Stephan Willenborg, namen daarop het initiatief tot het aanvragen van een 

referendum. Door de Initiatiefgroep werden 4.696 handtekeningen opgehaald, genoeg 

voor een raadgevend stadsdeelreferendum over de twee plannen. De kiesgerechtigde 

inwoners van het stadsdeel Centrum mochten zich op 19 maart 2014, tegelijk met de 

gemeenteraadsverkiezingen, uitspreken over Variant NUL (voorstel initiatiefnemers) of 

Variant 2+ (voorstel stadsdeelraad). Voor een rechtsgeldige uitslag moest minstens 20% 

van het electoraat opdagen. De opkomst was 45,91%. De meerderheid van de stemmers 

(45,76%) stemde voor de variant van het stadsdeelbestuur (Variant 2+). De raad besloot 

vervolgens overeenkomstig de uitslag van het referendum.

Arnhem 2016 (Anhm16) Tegenover het centrum van de stad Arnhem, op de zuidelijke oever 

van de Rijn, ligt het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk, met een oppervlakte 

van circa 289 hectare. Naast een aanzienlijke hoeveelheid natuur, een jachthaven en sporen 

van Romeinse nederzettingen, zijn ook de restanten van een steenfabriek en scheepswerf 

te vinden in het gebied. Het gebied kende verschillende eigenaars. Meer dan de helft was 

eigendom van KondorWessels Projecten (KWP), dat het terrein in 2015 opkocht uit de 

failliete boedel van projectontwikkelaar Phanos. Ongeveer 45% was in handen van de 

gemeente Arnhem en Staatsbosbeheer, en circa 3% van particulieren. Het Arnhemse 

gemeentebestuur wilde het hele gebied omtoveren tot een bruisende, culturele hotspot. 

Een secundaire doelstelling was Arnhem-Zuid en -Noord dichter bij elkaar te brengen. De 

hoeveelheid natuur werd in de voorgenomen plannen vergroot, er werd een stadsstrand 

aangelegd, de jachthaven werd verder ontwikkeld en het evenemententerrein kreeg een 

opknapbeurt. Om de plannen te kunnen financieren mocht KWP tussen de 250-350 

woningen bouwen op het huidige bedrijventerrein op ongeveer twee hectare grond. De 

rest van het gebied kreeg de gemeente Arnhem gratis van KWP. Na de deal tussen KWP 

en Arnhem zou de gemeente ruim 95% van het gebied bezitten en kon de opknapbeurt 

beginnen. Een coalitie bestaande uit wijkvereniging Malburgen West, bewonersplatform 

Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem kon zich niet vinden in de voorgenomen 

bouwplannen. Ze besloot een referendum aan te vragen over de plannen, zoals verwoord in 

het ‘Uitwerkingskader fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk’. De groep haalde 

meer dan drieduizend handtekeningen op om het raadgevend referendum af te dwingen. 

Arnhemse kiezers konden zich op 30 november 2016 uitspreken ‘voor’ of ‘tegen’ het 

concept-raadsbesluit ‘Uitwerkingskader fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk’. 

Ruim 65% van de opgekomen kiezers steunde de plannen van het gemeentebestuur; bijna 

35% stemde tegen. Er was geen geldigheidsquorum van kracht bij dit referendum. De 
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gemeenteraad van Arnhem stemde op 19 december in meerderheid in met het raadsvoorstel 

over Stadsblokken-Meinerswijk, conform de uitslag van het referendum.

Rotterdam 2016 (Rttrdm16) Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

kwam in 2016 met een nieuwe visie op het wonen in Rotterdam: ‘Woonvisie Rotterdam, 

koers naar 2030, aanpak tot 2020’. Hiermee wilde het stadsbestuur Rotterdam sterker 

en aantrekkelijker maken. De focus lag op de groeiende vraag naar wonen in Rotterdam, 

het versterken van de balans in de woningvoorraad, een betere woningkwaliteit en het 

zorgen dat het voor iedereen goed wonen is in de stad, ook voor ouderen of mensen met 

een lager inkomen. Eén onderdeel in de Woonvisie riep bij een aantal huurdersorganisaties 

weerstand op. De stad zag de woningvraag van huishoudens van mensen met een modaal 

of hoger inkomen, sociale stijgers en young potentials toenemen. Om deze groep te kunnen 

bedienen was een grotere voorraad middeldure en dure woningen nodig. Gekoppeld aan 

de toename van woningen in deze twee segmenten, voorzag de Woonvisie in een afname 

van het aantal goedkope woningen. Door de afname moest meer evenwicht ontstaan in 

de woningbalans van Rotterdam. De huidige voorraad bestond voor 56% uit goedkope 

woningen, in andere grote steden lag dit aandeel op 40%. Er waren in Rotterdam volgens 

het college veel meer goedkope woningen dan dat er inwoners waren die er op grond 

van hun inkomen recht op hadden. Alle maatregelen opgeteld was het resultaat dat de 

hoeveelheid woningen in het goedkope marktsegment tot 2030 met 20.000 woningen 

afnam. Het ‘Actiecomité Woonreferendum’, een groep huurdersorganisaties gesteund 

door onder andere oppositiepartij SP, zamelde handtekeningen in voor een referendum 

tegen de plannen. Het verzet concentreerde zich vooral op het slopen en onttrekken van 

goedkope woningen aan de voorraad. De initiatiefnemers haalden ruim dertienduizend 

handtekeningen op voor het afdwingen van de stemming. Het Rotterdamse referendum 

over de Woonvisie Rotterdam werd gehouden op 30 november 2016. Ruim 72% van de 

kiezers stemde tegen het visiedocument van het college. De opkomst bleef echter steken 

op 16,9%, bij een opkomstdrempel van 30%. Het referendum was dus ongeldig vanwege 

een te lage opkomst. Op 10 december 2016 stemde een meerderheid van de Rotterdamse 

raad voor de Woonvisie.

5.4 Opvallende aspecten van gemeentelijke raadgevende referenda

De beschrijvingen van de afzonderlijke casus maken duidelijk dat raadgevende referenda 

over tal van onderwerpen gaan. Daarbij valt op het relatief grote aantal stemmingen 

over veranderingen in of aanpassingen van de openbare ruimte (onder andere de aanleg 

van de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam, het ‘Telematica’-project in ’s-Graveland, de 

verbouwing van het stadshart van Nieuwegein, de herbouw van de donjon in Nijmegen, 

de herstructurering van Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem en de plannen ten aanzien 
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van de woningvoorraad in Rotterdam). Aanpassingen aan de openbare ruimte zijn vaak 

omstreden en weten betrekkelijk grote groepen burgers te bewegen in actie te komen.

Het onderwerp ‘parkeren’ is ook meerdere malen in een referendum aan burgers 

voorgelegd (onder andere het parkeerbeleid in Zandvoort, de Parkeerverordening Hilversum 

2003 en de invoering van betaald parkeren in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt). 

Over het actuele124 thema van vluchtelingenopvang is tot op heden één referendum 

georganiseerd. Dit was over de vestiging van een azc in Gorinchem-Oost. Tweemaal is een 

referendum uitgeschreven over de bestuurlijke inrichting van een gemeente. Het betreft 

de stemming in Amsterdam over de vorming van de stadsprovincie en de invoering van een 

apart stadsdeel Binnenstad. Een bijzondere casus betreft de stemming in Amsterdam over 

de externe verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf. Dit is het eerste, en tot op 

heden enige, referendum waarbij burgers de vraag kregen voorgelegd of zij voor of tegen 

een verzelfstandiging van een gemeentebedrijf waren.

De casusbeschrijvingen laten verder het belang van het geldigheidsquorum zien. 

Wanneer het geldigheidsquorum is gehaald, neemt de gemeenteraad de adviserende uitslag 

van het referendum doorgaans over. In slechts één geval legde een raad een rechtsgeldige 

uitslag naast zich neer. Dit betrof het referendum in Voerendaal in 2003 over de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg. Na de verplichte heroverweging in 

de gemeenteraad werd door de kleinst mogelijke meerderheid (acht tegen zeven) besloten 

tot instemming met de gewijzigde Parkstadregeling. Ondanks een rechtsgeldige uitspraak 

lukte het de initiatiefnemers dus niet om het besluit terug te draaien.

Naast het belang van het geldigheidsquorum voor de uitslag is ook de variëteit aan 

drempels opvallend te noemen. De diversiteit is groot onder de dertig referenda. Zo waren 

er bij de stemmingen in het voormalige Amsterdamse stadsdeel West in 2010 en Arnhem 

in 2016 geen geldigheidsquorums van kracht. Bij de stemming in Gorinchem in 1999 gold 

een opkomstdrempel van 50% van het aantal kiesgerechtigden. Voor een geldige uitslag 

bij de volksraadpleging in Zwolle in 1996 moest minstens 50% van de kiezers tijdens de 

laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen ‘voor’ of ‘tegen’ stemmen. Gemeentebesturen 

trekken geen eenduidige lijn als het gaat om de opgeworpen geldigheidsquorums. Zoals 

hiervoor besproken kunnen de gehanteerde drempels van invloed zijn op de uitslag en 

daarmee op de consequenties van een volksraadpleging.

Raadgevende referenda zijn meestal een middel om ‘tegen’ een besluit van een 

gemeenteraad te stemmen. Gemiddeld is 72,41%125 van het electoraat het bij zo’n 

124 Zowel in Delft als in Hellevoetsluis waren er in 2016 concrete plannen voor het uitschrijven 
van een raadgevend referendum over de vestiging van een asielzoekerscentrum (Delft 2016; 
Hellevoetsluis 2016). In de gemeente Den Bosch is eerder een verzoek tot een referendum over 
de opvang van vluchtelingen afgewezen door de gemeenteraad (Den Bosch 2015). Ook zijn er 
gemeenten waar burgers op andere manieren zijn bevraagd over hun houding ten aanzien van 
de komst van een azc of tijdelijke opvanglocatie (Halderberge 2016; Roosendaal 2016).

125 Bij de berekening van dit percentage is uitgegaan van het gewogen gemiddelde. Het absolute 
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volksstemming oneens met het voorliggende besluit van het gemeentebestuur. In slechts 

vijf van de 29 relevante gevallen was de ‘wil van het volk’ in overeenstemming met de ‘wil 

van het gemeentebestuur’. Opvallend genoeg ging het bij al deze vijf volksraadplegingen 

om een aanpassing van de openbare ruimte: Enkhuizen (2002) over grondverkoop voor de 

bouw van een seniorencomplex; Groningen (2005) over de herinrichting van de oostzijde 

van de Grote Markt; Amsterdam-West (2010) over de aanleg van een parkeergarage onder 

de Singelgracht nabij het Marnixbad; Amsterdam-Centrum (2014) over de herinrichting van 

de openbare ruimte van de Elandsgracht; Arnhem (2016) over de herstructureringsplannen 

van het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk. Aanvullend hierop blijkt dat de 

gemiddelde opkomst bij referenda op initiatief van de bevolking lager ligt dan de opkomst 

bij referenda op initiatief van het gemeentebestuur: 35,83% contra 44,02%

Een volgend punt is dat de stemvraag en bijbehorende antwoordcategorieën bij 

raadgevende referenda altijd zijn geformuleerd op basis van ‘voor’ en ‘tegen’ of ‘ja’ en 

‘nee’. Bij raadplegende referenda treffen we een iets veelzijdiger vraag-antwoordpatroon 

aan. Voorbeelden hiervan zijn referenda met meerdere stemvragen of alternatieve 

stemprocedures als preferential voting126 of approval voting.127 Gegeven het gebruikelijke 

doel van de raadgevende stemming — doorgaans ‘voor’ of ‘tegen’ een (voor)genomen 

raadsbesluit — zijn de gebruikte constructies van vragen en antwoorden begrijpelijk. 

Het vraag-antwoordpatroon bij de stemming in Nieuwegein in 1999 is ongebruikelijk bij 

raadgevende stemmingen. Kiezers moesten niet één maar twee vragen beantwoorden.

Tot slot moet worden geconcludeerd dat het raadgevend referendum in Amsterdam 

relatief vaak is ingezet. Tien van de dertig raadgevende referenda zijn georganiseerd 

binnen de gemeentegrenzen van deze stad. Amsterdam is tevens de enige gemeente 

waar raadgevende referenda op het niveau van de stadsdelen en wijken plaatsvonden. 

Amsterdam kan met recht de ‘referendumhoofdstad’ van Nederland worden genoemd.

aantal kiezers dat tegen de positie van het gemeentebestuur in de kwestie stemde is hierbij 
gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. Het gaat hier om in totaal 29 gemeentelijke 
raadgevende referenda. De casus Nijmegen 2006 is bewust buiten de berekening gelaten, 
omdat het hier niet ging om een (concept-)raadsbesluit.

126 De stemprocedure van preferential voting werd bijvoorbeeld gebruikt bij een raadplegend refe-
rendum in de Limburgse gemeente Onderbanken in 2012. Kiesgerechtigden in deze gemeente 
kregen de vraag voorgelegd welk toekomstplan voor het bestuur van de gemeente volgens 
hen het beste was. Daarbij mochten de kiezers hun keuze kenbaar maken door hun 1e, 2e en 3e 
voorkeur aan te geven. Men rangschikte de keuzeopties dus ten opzichte van elkaar.

127 Deze stemprocedure is onder meer toegepast bij een referendum over de bestuurlijke toekomst 
van de Brabantse gemeente Landerd in 2015. Kiezers kregen zes antwoordmogelijkheden voor-
gelegd en mochten zoveel antwoorden aankruisen als ze wilden. Ze konden iedere afzonderlijke 
optie als het ware goed- of afkeuren. De antwoordoptie met de meeste stemmen was in beginsel 
de ‘winnende’ optie.
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5.5 Conclusie

Alle referenda zijn in essentie een strijd om de winst bij de stembusgang. Ieder 

referendum kent twee (of meer) antwoordcategorieën die met elkaar concurreren om 

de kiezersgunst. Het antwoordalternatief dat de meeste stemmen krijgt is doorgaans 

de winnaar van de stemming. Het ‘strijdige’ karakter komt het meest tot uitdrukking in 

referenda op burgerinitiatief, zogenaamde raadgevende referenda. Binnen Nederland geldt 

bij deze variant als vuistregel dat (een deel van de) inwoners rechtstreeks tegenover het 

gemeentebestuur komen te staan. Een meerderheid van de gemeenteraad streeft een 

bepaald beleidsvoornemen na, maar een groep verontruste inwoners kan zich hier niet in 

vinden en dwingt een volksraadpleging af. In de periode 1906-2016 zijn dertig van zulke 

referenda in Nederlandse gemeenten gehouden. Deze referendumvariant is zeer divers 

inzake de thematiek en formele vereisten die eraan zijn verbonden. Dertien van de dertig 

raadgevende referenda werden door de initiatiefnemers gewonnen; zeventien gingen 

verloren. Het vervolg van deze studie is een nadere analyse van de oorzaken en verklaringen 

van winst van raadgevende referenda door deze initiatiefnemers.

5
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6. ANALYSEMODEL EN 
ONDERZOEKSMETHODE VOOR WINST BIJ 
RAADGEVENDE REFERENDA

6.1 Introductie

Nu duidelijk is wat onder winst in deze studie wordt verstaan en om welke 

onderzoeksobjecten het gaat, verschuift de aandacht naar de vraag hoe winst en niet-winst 

binnen de dertig casus kunnen worden onderzocht. We zoeken naar bepaalde configuraties 

of samenstellingen van factoren die ons kunnen helpen bij het verklaren waarom sommige 

raadgevende referenda worden gewonnen door initiatiefnemers en andere niet. Welke 

methode is hiervoor geschikt? Wat behelst deze methode en hoe passen we deze toe op 

het raadgevend referendum in Nederland? We gaan daarnaast op zoek in de literatuur naar 

mogelijke verklaringen voor winst bij referenda. Welke factoren dragen volgens de literatuur 

bij aan winst of verlies? Zijn deze verklarende factoren ook toepasbaar bij een onderzoek 

naar de Nederlandse referendumpraktijk? We onderwerpen deze factoren aan een nadere 

analyse, bepalen of deze geschikt zijn voor deze studie en zorgen voor een operationalisatie. 

Zo komen we tot een model van stemgedrag bij gemeentelijke raadgevende referenda in 

Nederland dat we vervolgens empirisch kunnen testen.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.2 geven we een nadere 

verantwoording van de casusselectie. De relevante literatuur met verklaringen voor winst 

en niet-winst bij referenda komt ter sprake in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 reflecteren 

we op de condities voor winst in de literatuur. De selectie van de voor dit onderzoek 

relevante condities/factoren volgt in paragraaf 6.5. We bespreken de kernelementen van de 

onderzoeksmethode Qualitative Comparative Analysis in paragraaf 6.6. De operationalisatie 

van de condities en uitkomst volgt in paragraaf 6.7. We sluiten af met een korte conclusie 

in paragraaf 6.8.

6.2 Nadere verantwoording van de casusselectie

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat in de winst- en niet-winst-analyse dertig 

door burgers afgedwongen raadgevende referenda worden gebruikt. Deze referenda 

maken deel uit van een veel grotere dataset van alle referenda in Nederland. Verreweg 

de meeste van de Nederlandse gemeentelijke referenda waren raadplegend van aard. De 

categorie raadplegende referenda wordt doelbewust niet meegenomen in dit deel van 

deze studie naar winst en niet-winst. Het gaat binnen deze categorie vaak om stemmingen 

die plaatsvinden voorafgaand aan definitieve besluitvorming. Het gemeentebestuur wil 

voor het nemen van een finaal besluit weten hoe het ‘volk’ denkt over een specifieke 

aangelegenheid. De onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd hebben een grote 
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diversiteit (zie voor een nadere specificatie hoofdstuk 4). Omdat de burgers niet zelf 

direct om de stemming verzoeken, komen zij in dit proces in beginsel niet direct tegenover 

het gemeentebestuur te staan. De oorsprong van de stemming vloeit niet voort uit een 

‘wij’ contra ‘zij’-spel. Referenda met een raadplegend karakter zijn dan ook in de meeste 

gevallen niet-correctief of prealabel van aard. Het gaat om een beleidsvoornemen dat niet 

is uitgekristalliseerd in vastgesteld beleid. Raadplegende en raadgevende stemmingen 

verlopen dus volgens verschillende processen.

Bij de selectie van de casus is uitgegaan van de gehele populatie van gemeentelijke 

referenda die in Europees Nederland zijn georganiseerd. Volksraadplegingen in Caribisch 

Nederland zijn buiten beschouwing gelaten. De stemmingen hoeven niet per definitie te 

hebben plaatsgevonden in het gehele territoir van de gemeente; het kan ook gaan om 

referenda op het niveau van stadsdelen, buurten of wijken van een gemeente. De periode 

waarover gegevens zijn verzameld loopt van 1906 tot en met 2016. Pas in 1995 is voor het 

eerst een raadgevende stemming gehouden, vandaar dat dit jaar het feitelijke startpunt 

vormt van de analyse.

In dit verband moet worden vermeld dat referenda enkel als raadgevend zijn 

geclassificeerd op het moment dat het gehele proces van een inleidend verzoek tot een 

definitief verzoek met succes is verlopen. Stemmingen die raadgevend begonnen, zoals het 

referendum in de gemeente Zaanstad in 2001 over de verplaatsing van de Bijlmerbajes naar 

het Vijfhoekpark, zijn bestempeld als raadplegend. Het initiatief voor deze stemming kwam 

van burgers, maar voordat de gehele procedure was doorlopen nam de gemeenteraad het 

initiatief over en schreef het bestuur zelf een stemming uit.

Bij de bespreking van de casus in de twee voorgaande hoofdstukken is de nadruk 

gelegd op de kenmerken en verschillen van de diverse Nederlandse stemmingen. Voor het 

maken van een zinvolle vergelijkende analyse is het nodig dat er voldoende overeenkomsten 

bestaan tussen de referenda. Deze overeenkomsten zijn volop aanwezig. Naast het 

besproken gegeven dat burgers de referenda hebben aangevraagd, kan worden gewezen op 

andere institutionele aspecten. Alle casus zijn adviserend van karakter, wat wil zeggen dat 

het gemeentebestuur juridisch niet genoodzaakt is de resultaten van de stemming te volgen 

en door te voeren in wet- en regelgeving. Daarnaast verliep de organisatie en uitvoering 

van de stemmingen op eenzelfde wijze als bij verkiezingen. Hoewel de onderwerpen van 

elkaar verschilden, ging het consequent om zakelijke kwesties die burgers positief dan wel 

negatief konden beantwoorden (naast blanco en ongeldig). Aan ieder referendum lag tevens 

een formele verordening met daarin spelregels ten grondslag (bijvoorbeeld ten aanzien 

van de vraag- en antwoordformulering en de geldigheid van de uitslag). Tot slot voldeden 

alle stemmingen aan de basisdefinitie van een referendum zoals besproken in hoofdstuk 2.

Met de geschetste benadering voor de selectie van casus houden we ons aan vijf 

regels voor een good practice in een QCA-analyse, zoals geformuleerd door Rihoux 

en Ragin (2009, pp. 19-25). De eerste regel is dat de geselecteerde casus voldoende 
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achtergrondkenmerken moeten delen. Door enkel gemeentelijke raadgevende referenda 

als democratische instrumenten te selecteren, bakenen we de keuze af en zijn er voldoende 

overeenkomsten tussen de casus. Daar komt bij dat de referenda zich alle in de context van 

de Nederlandse democratie afspelen. De casus hebben hierdoor meer gemeenschappelijk 

dan wanneer we buitenlandse casus aan de mix zouden toevoegen. De tweede regel is dat de 

uitkomst die verklaard moet worden zeer duidelijk dient te zijn geformuleerd. In hoofdstuk 

5 stonden we uitvoerig stil bij het definiëringsvraagstuk van de te verklaren uitkomst. Daar 

werd uitgelegd aan welke voorwaarden een referendum moet voldoen om als ‘gewonnen’ 

of ‘niet-gewonnen’ te boek te staan.

De derde regel is dat het verstandig is casus met een ‘positieve’ én een ‘negatieve’ 

uitkomst te selecteren. Bijlage B vermeldt voor iedere casus waarom deze een positieve 

of een negatieve uitkomst heeft. Zeventien casus hebben een ‘negatieve’ uitkomst en 

dertien casus een ‘positieve’ uitkomst. De vierde regel houdt in dat de populatie casus 

niet als gegeven moet worden opgevat. Er dient ruimte te zijn voor het later toevoegen 

of weghalen van casus. Na een eerste analyse van oorspronkelijk 28 casus werden we in 

het onderzoek geconfronteerd met twee nieuwe raadgevende referenda die eind 2016 

plaatsvonden. Die twee referenda, in Arnhem en Rotterdam, zijn later toegevoegd aan de 

vergelijking.128 De vijfde regel gaat over de relatie tussen de hoeveelheid casus en de mate 

waarin je als onderzoeker voldoende feitelijke kennis — empirical intimacy — kunt opdoen 

van de casus. De selectie hangt mede af van de hoeveelheid casus die je als onderzoeker 

in staat bent te onderzoeken. Voor (het doel van) deze studie zijn de dertig gekozen casus 

geschikt. Voldoende middelen zijn aanwezig om deze casus te kunnen analyseren.

6.3 Literatuur over winst en niet-winst bij referenda en volksinitiatieven

Hoewel de vraag naar winst en niet-winst bij referenda eerder is onderzocht, ontbreekt tot 

op heden een systematische aanpak, op geaggregeerd niveau, geënt op de Nederlandse 

context en op de gemeentelijke praktijk vanuit het perspectief van de initiatiefnemers. 

Desalniettemin levert de bestaande literatuur inzichten en bevindingen op die relevant zijn 

voor de analyse van winst en niet-winst bij Nederlandse referenda.

Eder (2010) zocht naar een succesformule voor volksinitiatieven in de context van 

Duitse deelstaten. Haar QCA-analyse maakte duidelijk dat er niet één noodzakelijke, 

verklarende conditie is voor winst of succes bij deelstatelijke volksinitiatieven. Pas wanneer 

meerdere geselecteerde condities in samenhang worden geanalyseerd, komen enkele 

configuraties naar voren die leiden tot een ‘succesformule’. Net als in deze studie bekijkt 

Eder ‘succes’ vanuit het perspectief van de initiatiefnemers van de stemming. De gebruikte 

condities in het werk van Eder zijn achtereenvolgens: steun aan het volksinitiatief door 

128 Later hebben nog drie raadgevende referenda plaatsgevonden: Haarlem (2017), Weesp (2018), 
Zaanstad (2018). Deze referenda zijn niet meegenomen in de primaire analyse, maar worden 
voor de volledigheid wel besproken in de voetnoten in de resultatensectie (paragraaf 7.5).
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de grootste oppositiepartij in het deelstatelijke parlement; het eerder gebruik van het 

instrument in de desbetreffende deelstaat; de hoogte van de opkomst- of uitkomstdrempel 

voor het bepalen van de geldigheid van de stemming; en het ter stemming voorleggen van 

een tegenvoorstel door de deelstaatregering.

Op basis van de QCA-analyse concludeert Eder (2010) dat er twee configuraties zijn 

die leiden tot een succesvolle stembusgang. De eerste configuratie bestaat uit een eerdere 

ervaring met het instrument, de aanwezigheid van een hoog quorum en het indienen van 

een tegenvoorstel door de regering. In de tweede configuratie leidt de combinatie van het 

eerder gebruik van het volksinitiatief, ondersteuning van het volksinitiatief door de grootste 

oppositiepartij en een laag quorum tot een ‘succesvolle’ uitkomst voor de initiatiefnemers. 

Deze twee configuraties zijn beide een voldoende voorwaarde voor succes voor de initiators 

van een volksinitiatief.

Qvortrup (2016) concludeert — op grond van zijn statistische analyse van 43 nationale 

referenda over EU-lidmaatschap en Europese integratie tussen 1972 en 2015 — eveneens 

dat niet één losse variabele leidt tot winst of verlies bij een volksraadpleging. Verschillende 

factoren zijn volgens hem van invloed op de uitslag van een referendum. Op grond van 

zijn regressieanalyse blijkt dat de aanwezigheid van emotieve woorden als ‘toelaten’ of 

‘instemmen met’ een significant effect hebben op de referendumuitslag. Het gebruik van 

dergelijke woorden vergroot de kans dat de voorstanders van Europese integratie of 

eenwording een referendum ‘winnen’. Een andere factor die samenhangt met de uitslag 

van een referendum is het aantal jaren dat een regering aan de macht is: ‘A new government 

enjoys a honeymoon period, and it is more likely to win a referendum on an EU matter 

during this period’ (Qvortrup, 2016, p. 5; zie ook Qvortrup, 2001). De analyse laat zien dat 

naarmate een regering langer aan de macht is, de kans dat het een referendum over een 

EU-aangelegenheid wint, kleiner wordt. De relatie tussen de tijdsduur na verkiezingen en 

de kans om een referendum te ‘winnen’ wordt onderschreven door Hobolt en Riseborough 

(2005). Kort na algemene verkiezingen genieten regeringen een relatief hoge mate van 

steun onder de bevolking. Deze steun vertaalt zich concreet in tevredenheid met de 

regering. En als kiezers tevreden zijn met de regering, neemt ook de kans toe dat ze stemmen 

in overeenstemming met het regeringsbeleid (bijvoorbeeld ten aanzien van Europese 

integratie).

Een laatste bepalende factor die Qvortrup (2016) bespreekt is de relatie tussen een 

hoge opkomst bij referenda en winst of niet-winst bij EU-referenda. Deze twee aspecten 

correleren negatief met elkaar. Dit wil zeggen dat hoe meer mensen deelnemen aan een 

EU-referendum, hoe groter de kans is dat de tegenstanders van de EU zullen winnen. Met 

andere woorden: een hoge opkomst is slecht nieuws voor degenen die voorstander zijn van 

EU-lidmaatschap of Europese integratie (Qvortrup, 2016, p. 64). Deze bevinding zou erop 

kunnen wijzen dat kiezers in de loop der jaren steeds negatiever zijn geworden over Europa 

en Europese integratie. De correlatie tussen een ‘ja’-stem en tijd is inderdaad negatief. Het 
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resultaat is echter niet statistisch significant en de foutmarge 79%. Voor EU-referenda 

geldt in ieder geval niet dat kiezers mettertijd significant sceptischer zijn geworden over 

het Europese project.

Hoewel politieke wetenschappers verdeeld zijn over de vraag wat het stemgedrag 

van kiezers bij referenda bepaalt, lijkt er een groeiende consensus te bestaan ten aanzien 

van zogenaamde elite cues. Deze these suggereert dat geïnformeerde kiezers reageren op 

politieke ideeën op grond van signalen die afkomstig zijn van elites (Karp, 1998; Qvortrup, 

2002, p. 195). Kiezers bestuderen niet hele voorstellen die ten grondslag liggen aan een 

referendum, maar vertrouwen op signalen van bekende opiniemakers. Kiezers kiezen dan 

ook eerder voor voorstellen en beleidsmaatregelen die worden gesteund door individuen 

die zij vertrouwen. De groep van elites is zeer breed en kan bestaan uit onder anderen 

politici, komieken, wetenschappers, sporters en acteurs. Het effect van consensus onder 

politici en partijen ten aanzien van de kwestie op de uitkomst is eerder onderzocht door 

Papadopoulos (1994) en Kriesi (2005). Beiden komen tot de conclusie dat het een factor is 

om rekening mee te houden.

Naast personen zouden ook (financiële) middelen volgens sommigen van groot 

belang zijn voor het ‘winnen’ dan wel ‘verliezen’ van een direct-democratische stemming 

(Lunsing, 2008; zie ook Gerber, 1999). Ons beeld van ‘de macht van het grote geld’ is 

afkomstig van de stemmingen over propositions in Amerikaanse staten zoals Californië. 

Daar steken bedrijven en organisaties vaak vele tientallen miljoenen dollars in campagnes 

rondom referenda en volksinitiatieven. Dankzij deze hoge campagnebedragen is de 

kritiek gerezen dat rijke belangen de directe democratie gebruiken om stemmen te kopen 

(Gerber, 1999, p. 5). Lunsing (2008) stelt zelfs dat financiële middelen een gewichtige impact 

hebben op de kans of een referendum gewonnen kan worden. Hij refereert hier aan de 

situatie in de Amerikaanse deelstaat Californië en concludeert: ‘Als bij een voorstel de 

tegenstanders evenveel of meer investeren dan de voorstanders, winnen de tegenstanders, 

als voorstanders viermaal zoveel investeren als tegenstanders winnen de voorstanders 

50% van de referenda’ (Lunsing, 2008, p. 28).

Overigens is het niet zo dat grote, rijke bedrijven altijd direct-democratische 

stemmingen ‘winnen’. Belangengroepen die grotendeels afhankelijk zijn van steun van 

grote industrieën, ‘winnen’ minder vaak dan belangengroepen die hun financiële middelen 

rechtstreeks ophalen bij de bevolking. Het feit dat een campagne draait op middelen 

van grote bedrijven, kan door de tegenstanders worden uitgebuit (Verhulst & Nijeboer, 

2007; Lunsing, 2008). Onderzoek naar de rol van geld bij referenda en initiatieven in acht 

Amerikaanse staten geeft aanleiding de rol van het grote geld opnieuw te bezien. Gerber 

(1999) concludeert dat de mate van ‘succes’ van een maatregel bij de stembus afneemt 

naarmate economische belangen meer financiële steun geven aan de voorliggende 

maatregel.
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Naast financiële aspecten die direct samenhangen met de referendumcampagne, 

wordt tevens de economische situatie in een land in verband gebracht met de winstkans 

bij een stembusgang. Kiezers straffen een regering of bestuur vaak af als het economisch 

slecht gaat. Algemene verkiezingen worden door sommigen gezien als een referendum over 

het economische beleid van een regering (Lewis-Beck & Paldam, 2000; Qvortrup, 2001). 

Hetzelfde geldt mogelijk ook voor referenda over regeringsbeleid. Referenda worden in 

de literatuur over economisch stemgedrag geclassificeerd als second order-verkiezingen, 

waarbij kiezers hun positie niet bepalen op basis van het onderwerp van het referendum 

maar op grond van issues als de staat van de economie, groei van het bruto binnenlands 

product, werkloosheidscijfers, inflatie of export (Lewis-Beck & Paldam, 2000; Eichenberg 

& Dalton, 2007). Hoe slechter de economische situatie en vooruitzichten, hoe lastiger het 

voor een regering wordt de strijd van een stemming in haar voordeel te beslechten.

Hobolt en Riseborough (2005) formuleren in hun artikel over de vraag hoe de Britse 

regering een aangekondigd — maar later afgeblazen — referendum over de Europese 

Grondwet uit 2005 kan winnen, een aantal aanvullende theoretische factoren die van 

invloed kunnen zijn op de uitslag. Ze wijzen onder meer op het belang van de houding van 

burgers ten aanzien van Europese integratie, de positie die verschillende (politieke) partijen 

innemen in de discussie en de mate van tevredenheid van het volk met de regering. Hun 

resultaten onderstrepen het belang van partisanship. Dit betekent in hun situatie dat als 

een kiezer op een politieke partij stemt die voor de Europese Grondwet is, de kans groot is 

dat deze kiezer ook ‘voor’ de Europese Grondwet stemt. Dit is een extra indicatie voor het 

belang van elite cues. De positie van gewaardeerde elites heeft invloed op het stemgedrag 

bij een referendum. Naast partisanship laten de resultaten zien dat tevredenheid met de 

regering en economische verwachtingen hoog significante verklarende variabelen zijn voor 

steun voor de Europese Grondwet. Opleidingsniveau is eveneens positief gecorreleerd 

met steun.

Het door Hobolt en Riseborough geschetste beeld wordt grotendeels bevestigd door 

De Vreese en Semetko (2004). In hun onderzoek naar de campagne-effecten in de context 

van het Deense referendum over de invoering van de euro in 2000, kijken zij onder meer 

naar de invloed op de uitslag van ideologie en politieke voorkeur, waarderingscijfers van 

de regering, economische vooruitzichten, houding ten aanzien van de EU, politiek cynisme, 

politieke interesse, sociaaldemografische invloeden en de referendumcampagne. Hun 

belangrijkste bevinding is dat blootstelling aan media-uitingen in de laatste weken van een 

referendumcampagne een belangrijk effect heeft gehad op de uitslag bij het Deense Euro-

referendum. Respondenten die relatief vaak naar publieke televisie keken en kranten lazen 

die naar een ‘ja’ neigden in hun berichtgeving, stemden eerder voor invoering van de euro.

Meer in de Nederlandse, lokale context heeft Lunsing (2007; 2008) zich gebogen over 

de vraag: hoe win je een referendum? Hij onderzocht deze vraag aan de hand van onderzoek 

naar vier gemeentelijke raadgevende referenda in Zwolle, Amsterdam en twee in Groningen. 

6
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Niet de initiatiefnemers maar het gemeentebestuur vormt het uitgangspunt van zijn analyse. 

Geld speelt volgens Lunsing een rol in de uitslag van een referendum, waarbij hij zich vooral 

baseert op informatie over de Verenigde Staten. Referenda worden vooral gewonnen door 

de best betaalde campagnes. Daarnaast draait het bij referenda volgens Lunsing nauwelijks 

om het rationele debat: het gaat er niet om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen. Het 

is cruciaal om in de campagne een overwicht te krijgen. Lunsing (2007) komt daarom met 

enkele aanbevelingen voor het voeren van een campagne: doe vooronderzoek naar de 

beste strategie; voer voluit campagne; vorm een coalitie van voorstanders; verzwak de 

tegenstander; volg de media; denk na over de toekomst (ook voor als het misgaat). Rekening 

houdend met de Amerikaanse bevindingen (onder andere Gerber, 1999) is het maar de 

vraag in hoeverre het grote geld doorslaggevend is in de lokale situatie in Nederland.

Naar aanleiding van deze literatuur over winst en niet-winst bij referenda kunnen we 

concluderen dat: 1) de hoeveelheid condities die in verband worden gebracht met winst 

bij referenda omvangrijk is; 2) condities zich zowel richten op interne als externe factoren 

van het referendum; 3) veel van de factoren zijn onderzocht in relatie tot EU-gerelateerde 

referenda; 4) een overkoepelend en consistent model voor het verklaren van kiesgedrag 

bij volksraadplegingen ontbreekt. In onze studie sluiten we aan bij de hierboven verkregen 

inzichten. Het is echter onmogelijk om alle genoemde factoren mee te nemen in de analyse. 

We moeten dus een keuze maken uit de variëteit aan verklaringen.

6.4 Condities en causale mechanismen op de weegschaal

Er zijn gegronde redenen om bepaalde factoren buiten het causale model te laten dat we 

met behulp van de QCA-analyse empirisch gaan testen. Naast bezwaren die samenhangen 

met het gebruik van de methode QCA — het werkt slechts met een beperkte hoeveelheid 

condities — zijn er grofweg drie belangrijke argumenten: 1) factoren zijn onmogelijk 

(vanwege het ontbreken van data); 2) factoren zijn niet toepasbaar (bepaalde procedures 

bestaan niet in de populatie casus); 3) factoren zijn niet plausibel voor de context waarin 

ze worden gebruikt (de onderliggende causale mechanismen zijn hoogst onwaarschijnlijk 

gegeven de lokale, op Nederland georiënteerde context). In het vervolg staan we stil bij de 

aangehaalde factoren en wegen we ze op hun bruikbaarheid en geschiktheid in de studie.

Op het eerste gezicht lijkt het werk van Eder (2010) goed aan te sluiten bij dit 

onderzoek. Ze richt zich op de decentrale praktijk in Duitsland, houdt zich eveneens 

bezig met de vraag naar winst en niet-winst en maakt daarbij ook gebruik van een crisp-

set QCA-analyse. Toch zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij haar aanpak. Om 

te beginnen gebruikt Eder zowel voor haar afhankelijke als voor haar onafhankelijke 

variabele het geldigheidsquorum. De uitkomst ‘succes’ bestaat uit een samentrekking 

van het stempercentage (de uitslag) en de institutionele horden (het quorum). Deze keuze 

lijkt tautologisch. Uiteraard is het geldigheidsquorum relevant als dit zowel de (deels) te 

verklaren uitkomst als de conditie omvat. Vandaar dat het quorum in ons QCA-model is 
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uitgesloten als onafhankelijke variabele; het maakt immers deel uit van de afhankelijke 

variabele.

In Duitse staten hebben bestuurders in het geval van een volksinitiatief het recht een 

zogenaamd tegenvoorstel in te dienen. Een praktijk die eveneens gangbaar is in Zwitserland. 

In een tegenvoorstel legt het bevoegde bestuur een alternatief voorstel van wet voor aan 

de burgers. Dit voorstel dient als tegenhanger van het door burgers ingediende voorstel. 

Beide voorstellen worden gelijktijdig in een referendum aan de kiezers voorgelegd. 

De Nederlandse praktijk van het referendum is niet bekend met het fenomeen van het 

initiatiefvoorstel, waarbij burgers zelf regels optekenen over een bepaald onderwerp. 

Raadgevende referenda in gemeentelijk Nederland zijn correctief van aard en vinden 

plaats na een (voor)genomen besluit van het bestuur. Het fenomeen van een tegenvoorstel 

bestaat dus niet in de praktijk die wordt onderzocht. Deze conditie laten we daarom buiten 

beschouwing.

Een volgende factor is steun aan het volksinitiatief door de grootste oppositiepartij. 

Het veronderstelde causale effect van deze conditie is de volgende. Volksinitiatieven 

richten zich op een verandering van de status quo (zie paragraaf 2.5). Bij een initiatief komen 

burgers zelf met een nieuwe, aangepaste wet; in het geval van een raadgevend referendum 

verzet een significante groep zich tegen een wijziging. Men betwist in beide gevallen een 

concrete handeling of het gebrek aan een handeling van een regerende meerderheid 

van de volksvertegenwoordiging. De meerderheid is altijd in de gelegenheid een (voor-)

genomen besluit terug te draaien of een initiatiefvoorstel over te nemen. Als het tot een 

referendum komt kan het bestuur zich ogenschijnlijk niet vinden in de bezwaren van de 

initiatiefnemers. Dit biedt kansen voor oppositiepartijen, die zich actief kunnen mengen in 

dit proces, bijvoorbeeld door het ondersteunen van de initiatiefnemers met raad en daad. 

Hoe meer oppositiepartijen de initiatiefnemers steunen, hoe krachtiger en uniformer de 

initiatiefnemers zich kunnen presenteren en hoe groter de kans is dat ze de stemming 

‘winnen’. Deze factor hangt samen met de elite cues en partisanship. Kiezers laten zich in hun 

kiesgedrag ook beïnvloeden door de positie van ‘hun’ politieke partijen. En meer steun zorgt 

potentieel voor meer kiezers en een hogere winstkans. Deze factor is vanuit dit perspectief 

voor de Nederlandse situatie het overwegen waard.

Het eerder gebruik van het instrument is een volgende factor in het model van Eder. 

Wanneer kiezers vertrouwd zijn met het fenomeen van het referendum, raken ze ook meer 

vertrouwd met de directe politieke invloed die ze krijgen. Deze invloed wenden burgers 

sneller aan als ze er ook mee bekend zijn. Ze durven dan ook eerder voor een volksinitiatief 

te stemmen of juist tegen een (voor)genomen besluit van het bestuur. Deze factor lijkt 

slechts gedeeltelijk relevant in de Nederlandse situatie. De onderzoekspopulatie beslaat 

immers slechts dertig casus. Daarnaast zijn er slechts drie gemeenten die meer dan één 

raadgevend referendum hebben georganiseerd: Amsterdam, Arnhem en Groningen. Ook 

als we kijken naar raadplegende referenda, dan zijn er relatief weinig gemeenten die meer 

6
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dan één referendum hebben gehouden. Hier komt bij dat er soms een aanzienlijke tijdspanne 

zit tussen twee referenda in eenzelfde gemeente. Een voorbeeld hiervan is de gemeente 

Delft. In 1952 werd in deze gemeente een referendum gehouden over de wenselijkheid van 

een Europese Grondwet, Europese overheid en Europees parlement. Het eerstvolgende 

referendum in Delft, over de uitbreidingsplannen van camping Delftse Hout, vond plaats 

in 2006. Het is onwaarschijnlijk dat er een effect tussen deze twee referenda te vinden is 

op basis van het gegeven dat meermaals een referendum in Delft werd georganiseerd. De 

meeste kiezers in 2006 waren immers nog niet geboren in 1952.

Een van de factoren van Qvortrup betreft de formulering van de vraagstelling van 

het referendum, inclusief de antwoordmogelijkheden. Een cruciaal gegeven bij ieder 

referendum is dat kiezers een keuze moeten maken. Deze keuze uit zich in de vorm van 

een vraagstelling of vraagtekst en een antwoordschaal. De verwoording van deze vraag is 

van belang voor zowel een ‘fair’ verloop van het referendum (Holleman, 2000; Billiet, 2001; 

Beckers & Billiet, 2009) als winst bij een referendum (Qvortrup, 2016). Een vraagstelling is 

niet ‘fair’ of deugdelijk als deze in het voordeel is van het ‘voor’- of ‘tegen’-kamp. Bepaalde 

bewoordingen kunnen grote verschuivingen in de opkomst en respons teweegbrengen 

(Elzinga et al., 1996, p. 84). Qvortrup (2016) wijst er in dit verband op dat het gebruik van 

‘emotieve’ woorden van invloed is op de uitslag en daarmee de kans op winst.

Billiet (2001) komt op grond van een analyse van de literatuur over opinieonderzoek 

tot de volgende kanttekeningen en criteria voor een deugdelijke vraag- en 

antwoordformulering van (gemeentelijke) referenda: 1) leg alle alternatieven met een 

reëel maatschappelijk draagvlak voor aan de bevolking; 2) voorkom dubbelzinnigheid bij het 

vaststellen van de uitslag, bijvoorbeeld door het vooraf duidelijk maken hoe de meerderheid 

tot stand komt; 3) vermijd vragen waarbij een ‘voor’-stem leidt tot een gelegitimeerde 

blanco cheque voor het bestuur; 4) voorkom vragen waarbij een ‘voor’-stem een keuze is 

‘tegen’ de voorliggende kwestie, en een ‘tegen’-stem een keuze ‘voor’ de kwestie; 5) neem 

niet meerdere attitudeobjecten op in een referendumvraag (zogenaamde double-barreled 

questions); 6) wees spaarzaam en zorgvuldig bij de formulering van de context van een 

vraagstelling (argumenten, opeenvolgende vragen en een inleiding); 7) houd rekening met 

de consequenties van de ‘verbieden-toelaten’ asymmetrie (vermijd woorden als ‘verbieden’ 

en ‘toelaten’; mensen laten iets eerder niet toe, dan dat ze het verbieden) (zie ook Holleman, 

2000). Indien bij een referendum de voornoemde aspecten spelen, is de kans groot dat 

de vraag- en antwoordformulering sturend is. De vraagstelling is daarmee van invloed op 

de uitslag en de vraag wie ‘wint’ of ‘verliest’. In het meest extreme geval kan een van de 

antwoordopties de meeste stemmen krijgen, terwijl deze optie niet de ware preferenties 

van de kiezers vertegenwoordigt.

De vraagformulering bij Nederlandse referenda is niet aan regels en voorschriften 

gebonden. Uiteindelijk moet het politieke orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, 

instemmen met de vraag en de antwoordopties die worden voorgelegd aan de burgers. 



141

Analysemodel en onderzoeksmethode voor winst bij raadgevende referenda

Steeds vaker zijn het niet ambtenaren die de stemvraag formuleren, maar zijn het 

onafhankelijke referendumcommissies die met een voorstel komen. Een raadplegend 

referendum geeft in principe meer ruimte aan de vraagformulering dan een raadgevend 

referendum. Een raadgevend referendum richt zich op een (voor)genomen besluit; de vraag 

is dan doorgaans of kiezers ‘voor’ dan wel ‘tegen’ het (voor)genomen besluit zijn. Een nadere 

analyse van de vraagstellingen bij raadgevende volksraadplegingen in Nederland bevestigt 

dit beeld (bijlage C). Vraag- en antwoordformuleringen van Nederlandse raadgevende 

referenda vertonen weinig sturende aspecten. Emotieve bewoordingen waar Qvortrup 

over spreekt komen niet voor. Deze conditie lijkt dan ook geen rol van betekenis te spelen 

en maakt geen onderdeel uit van de QCA-analyse.

De factor van de honeymoon-periode waarin het bestuur of de regering het voordeel 

van de twijfel krijgt van de kiezers, lijkt passend voor de analyse (Szczerbiak & Taggart, 

2013; Qvortrup, 2016). Het principe werkt als volgt. Besturen betekent keuzes maken. 

Deze keuzes vallen niet bij iedereen in goede aarde. Naarmate een bestuur langer aan de 

macht is, neemt het verzet tegen ditzelfde bestuur toe. Andersom geredeneerd krijgt een 

nieuw bestuur dat net is verkozen eerder het voordeel van de twijfel van de kiezers. Als het 

bestuur relatief kort nadat het is verkozen een referendum voor de kiezen krijgt, is de kans 

groter dat het de stemming zal ‘winnen’. We nemen de factor van de honeymoon-periode 

dus op in het model.

Onderzoek naar EU-referenda legt een correlatie bloot tussen een hoge opkomst 

en niet-winst vanuit het perspectief van regeringen. Als veel kiezers komen opdagen bij 

een EU-referendum, is de uitslag relatief vaak ‘tegen’ (Qvortrup, 2016). Dit principe zou te 

maken kunnen hebben met een kritische houding ten aanzien van Europa in het bijzonder of 

de politiek in het algemeen. Als er een onderhuidse afkeer is van beslissingen die de politiek 

neemt, zal dit zich manifesteren in een referendum. Referenda worden in dit verband, zoals 

we hierboven zagen, ook aangeduid als second order-verkiezingen. Het gaat kiezers niet 

om de kwestie die ter stemming voorligt. Kiezers zouden een referendum aanwenden 

voor het uitbrengen van een stem ‘voor’ of ‘tegen’ de regering. Een referendum over een 

kwestie is daarmee een referendum over de positie van een regering. Kiezers sturen via 

een volksraadpleging een signaal de wereld in dat ze het bestuur wantrouwen (Qvortrup, 

2016). Deze veronderstelling controleren we aan de hand van de empirische gegevens over 

raadgevende stemmingen in Nederland en nemen we dus mee in het model.

Kiezers richten zich niet puur en alleen op de inhoud bij een referendum. Gedeeltelijk 

laten zij zich leiden door de elite cues. Zoals hiervoor besproken reageren en vertrouwen 

kiezers op de signalen van bekende opiniemakers. De groep opiniemakers omvat onder 

meer politici en volksvertegenwoordigers. Als veel van deze elites zich scharen achter een 

(voor)genomen besluit, is de kans aanzienlijk dat kiezers zich mede laten leiden door deze 

signalen en hun stemgedrag hieraan conformeren. De elite cues spelen in potentie een rol 

in de kans op winst en maken daarom onderdeel uit van het QCA-model.

6
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Financiële middelen zijn volgens sommige auteurs van groot belang voor het ‘winnen’ 

dan wel ‘verliezen’ van een referendum. Een aanzienlijke hoeveelheid middelen stelt de 

beide strijdende kampen in de gelegenheid de boodschap breed onder de aandacht te 

brengen, in de hoop mensen te overtuigen op een van de antwoordopties te stemmen. 

Bedrijven en belangengroepen zouden hierdoor in staat zijn de uitslag van een stemming ‘te 

kopen’. Hierbij geldt het uitgangspunt dat degene met het meeste geld ‘wint’. Deze conditie 

is lastig mee te wegen in de Nederlandse context om diverse redenen. Veel gemeenten 

houden de gemaakte campagnekosten niet goed bij. We hebben de informatie opgevraagd 

bij gemeenten en vaak nul op het rekest gekregen. De informatie is niet beschikbaar of zeer 

lastig te achterhalen in de stukken. Er zijn voorbeelden waarbij gemeenten de kosten niet 

hebben uitgesplitst per kostenpost. Een ander aspect is dat bedrijven en maatschappelijke 

organisaties niet happig zijn op het vrijgeven van financiële gegevens. Een aanvullende 

overweging is dat geld een minder voorname rol speelt in referenda in Nederland dan in 

een staat als Californië. In Californië zijn hele bedrijfstakken ontstaan die zich hebben 

gespecialiseerd in het afdwingen en ‘winnen’ van referenda. Zo’n praktijk zien we vooralsnog 

niet in Nederland. Toch laten gemeenten en andere betrokkenen zich met regelmaat 

adviseren door communicatiebureaus. In een enkel geval lopen de kosten hierbij flink op. 

De campagnekosten, zowel van de gemeente als van de Vereniging Natuurmonumenten, van 

het referendum over de aanleg van een woonwijk op IJburg (Amsterdam) worden geschat 

op vijf miljoen gulden (Neijens & Van Praag, 1999). Dit is eerder uitzondering dan regel. In 

veel gevallen zijn de kosten beperkt. We nemen de conditie niet mee in de analyse.

‘It’s the economy, stupid’, luidt het beroemde gezegde. De economie is voor veel 

kiezers een belangrijk punt. Kiezers zijn geneigd een regering of bestuur af te straffen 

wanneer deze slechte prestaties levert. Het afstraffen gebeurt via algemene verkiezingen 

en referenda. Bij slechte economische vooruitzichten zal het lastiger zijn voor het bestuur 

om een referendum te winnen (Lewis-Beck & Rice, 1992; Qvortrup, 2001). Dit mechanisme 

is van invloed gebleken op nationale referenda en volksraadplegingen over Europese 

integratie. Vraag is of dit ook een factor is die een rol speelt bij gemeentelijke referenda. 

Wij verwachten dat het effect op lokale referenda veel minder sterk is. Niet lokale maar 

nationale politiek heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de economie. Kiezers 

zullen eerder de nationale politici afrekenen dan het lokale bestuur. Daar komt bij dat 

gemeentelijke referenda zich inhoudelijk niet richten op vraagstukken die raken aan de 

economie. Veel kwesties richten zich op concrete vraagstukken die betrekking hebben op 

de leefwereld van inwoners in een gemeente. We verwachten dat kiezers bij gemeentelijke 

referenda veel dichter op het onderwerp blijven zitten en dat het second order-effect hier 

nauwelijks speelt.

Een andere factor die vaak wordt meegewogen in onderzoek naar stemgedrag bij 

referenda heeft betrekking op de gevoerde campagne (onder andere De Vreese & Semetko, 

2004). Blootstelling aan media-uitingen heeft een effect op het stemgedrag van kiezers. 
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Wanneer een kiezer relatief eenzijdige berichtgeving uit het ‘tegen’-kamp tot zich neemt, is 

de kans groter dat die ook ‘tegen’ zal stemmen op de stemdag. Het effect van de campagne-

uitingen op het stemgedrag bij een raadgevend referendum is achteraf lastig te meten. In 

het genoemde onderzoek van De Vreese en Semetko (2004) werd een panel gebruikt met 

een meting vooraf (0-meting) en een nameting direct na de stemming. Met terugwerkende 

kracht kunnen we de effecten van de campagne bij raadgevende referenda niet in beeld 

krijgen. Deze factor is geen onderdeel van het QCA-model. Dit geldt niet enkel voor de 

elementen van De Vreese en Semetko maar eveneens voor de factoren die worden genoemd 

door Lunsing (2007; 2008) in relatie tot de campagne.

6.5 Gebruikte condities voor winst en niet-winst QCA-analyse

In de QCA-analyse staan in totaal vijf condities centraal. Deze condities richten zich 

vooral op factoren die verband houden met de context in een gemeente. De condities 

zijn dermate abstract dat ze geschikt zijn voor een analyse in andere contexten waarin 

referenda worden georganiseerd. De vijf condities zijn achtereenvolgens: de opkomst bij 

het gemeentelijke referendum (afkorting TURN); de mate van politieke overeenstemming 

in de gemeenteraad (afkorting SUP); de mate van steun voor protestpartijen in de gemeente 

(afkorting PROT); het institutioneel vertrouwen van burgers in een gemeente (afkorting 

TRUST); de tijdsduur waarin de lokale coalitie bestuurt — honeymoon-periode (afkorting 

GOV). De veronderstelde effecten van de afzonderlijke condities op de uitkomst van de 

QCA-analyse, bezien in set-theoretische termen, zijn als volgt.

De eerste conditie betreft de opkomst bij een gemeentelijk referendum (TURN). 

Talloze beschouwingen duiden op een tekortschietende representatieve democratie 

en politiek in Nederland en daarbuiten (Hay, 2007; Van Reybrouck, 2013; Den Ridder & 

Dekker, 2015; Tormey, 2015). De logica van het kiezen van volksvertegenwoordigers die 

het leeuwendeel van het besluitvormende werk voor hun rekening nemen en bij volgende 

verkiezingen worden herkozen of afgestraft, staat onder druk. Burgers zouden geen 

vertrouwen meer hebben in politici en politieke partijen. In plaats daarvan zou men ‘meer 

democratie’ willen, doorgaans vertaald naar meer directere vormen ervan zoals referenda 

(Hendriks et al., 2017). Door middel van een referendum zouden burgers in staat zijn om 

de macht terug te pakken en af te rekenen met de ‘gehate’ politici en partijen (referenda 

als second order-verkiezingen). Referenda over allerlei kwesties, bijvoorbeeld over een 

Europese Grondwet of het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, zouden 

helemaal niet over het onderwerp zelf gaan, maar eerder over gevoelens van onvrede ten 

aanzien van de regering, de Europese Unie en de politiek. En als referenda al gaan over het 

voorliggende onderwerp, dan zouden burgers vooral worden gedreven door partijgebonden 

signalen en niet primair door eigen overwegingen (Szczerbiak & Taggart, 2004). Mogelijk 

speelt dit fenomeen van second order-verkiezingen een grotere rol bij de referenda die zijn 

aangevraagd door burgers (raadgevende referenda) dan bij referenda op initiatief van het 
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bestuur (raadplegende referenda). In het eerste geval moeten initiatiefnemers relatief veel 

moeite doen om een kwestie te onderwerpen aan de volkswil; in het tweede geval krijgen ze 

de stemming door de politieke elite in de schoot geworpen. Een raadgevend referendum zou 

dan een welbewuste uiting kunnen zijn van diepe maatschappelijke onvrede. Het is echter de 

vraag of burgers inherent sceptisch zijn en de neiging hebben om ‘tegen’ beleidsmaatregelen 

te stemmen als ze via een volksraadpleging daartoe de kans krijgen.

Als burgers werkelijk zo denken, zou dit mogelijkerwijs terug te zien zijn in onze analyse 

van winst en niet-winst. Winst betekent namelijk winst voor initiatiefnemers. En als een 

grote groep burgers ontevreden is, biedt het referendum een uitgelezen mogelijkheid om 

deze ontevredenheid om te zetten in een negatief oordeel over een (voor)genomen kwestie 

door het gemeentebestuur. Een hoge opkomst bij het referendum zou dan gepaard gaan met 

een hogere kans voor de initiatiefnemers om de stemming te ‘winnen’. Andersom zou een 

relatief lage opkomst129 kunnen duiden op meer tevredenheid met het gemeentebestuur 

(en de plannen) en zouden de initiatiefnemers dan ook meer moeite hebben met het pakken 

van de winst bij een volksstemming. Deze veronderstelling testen we in de QCA-analyse. We 

verwachten dat een relatief hoge opkomst bij een referendum een voldoende voorwaarde 

is voor winst door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

De tweede conditie legt de nadruk op de mate van overeenstemming over de 

beleidskwestie binnen de gemeentelijke elite (lees: gemeenteraad) (SUP). Onderzoek naar 

de Zwitserse praktijk (Kriesi, 2005) maakt duidelijk dat burgers zich bij het bepalen van hun 

standpunt mede laten beïnvloeden door de visie van politieke partijen op de voorliggende 

kwestie. Kiezers zijn geïnteresseerd in de vraag hoe ‘hun’ politieke partij zich tot de kwestie 

verhoudt. Als grote meerderheden in een gemeentelijke politieke arena zich uitspreken 

voor de beleidskwestie, dan zou de kans ook groter zijn dat de kiezers zich achter de 

aangedragen plannen scharen. Indien relatief weinig politieke partijen zich uitspreken voor 

het (voor)genomen besluit, neemt de kans toe dat kiezers zich eveneens van het besluit 

zullen afwenden en dermate massaal tegenstemmen dat het gemeentebestuur de stemming 

‘verliest’. Relatief weinig politieke steun in de gemeenteraad voor de aan een referendum 

onderworpen kwestie is dus, naar verwachting, een voldoende voorwaarde voor winst.

De derde conditie gaat over de mate van protest in een gemeente in de vorm 

van steun voor protestpartijen (PROT). Een protestpartij is een partij die doorgaans 

ontstaat uit onvrede met de gevestigde orde: de partijen die traditioneel de bestuurlijke 

elite vormen in een politiek systeem. Protestpartijen keren zich tegen het beleid van 

129 Deze logica hangt sterk samen met het fenomeen van het geldigheidsquorum bij gemeentelijke 
referenda in Nederland. Slechts twee van de dertig raadgevende casus in deze studie kenden 
geen drempel ten aanzien van de geldigheid van de uitslag. Een geldigheidsquorum geeft kie-
zers, waaronder de voorstanders van de plannen, een incentive om niet op te komen dagen. 
Door niet te gaan stemmen blijft de opkomst laag. Bij een te lage opkomst is de uitslag van 
het referendum ongeldig en kan het gemeentebestuur de plannen doorzetten. De logica van 
geldigheidsquorums bij referenda is besproken in hoofdstuk 5.
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de regerende elite (Katz & Mair, 1995; Szczerbiak & Taggart, 2000). Deze partijen zijn 

in staat zich van de bestaande partijen en elites af te keren omdat zij buiten deze groep 

(meestal: regerende) partijen staan. Dit type partijen kan daarom worden gezien als de 

antithese van de traditionele, gestabiliseerde politieke partij. Meestal gaat het om relatief 

jonge partijen, zwak geïnstitutionaliseerd en niet diepgeworteld binnen het bestaande 

partijsysteem. Hierdoor ligt er vaak geen ‘grote ideologie’ aan ten grondslag (Michalak, 

2011). Protestpartijen komen over het gehele spectrum link-rechts voor; het fenomeen 

beperkt zich niet tot één politieke richting of stroming.

Ondanks de grote variëteit aan protestpartijen delen ze een zevental kernaspecten: 

1) afkeer van de beginselen van politieke consensus: aversie van bestaand beleid op de 

beleidsterreinen die voor de partij relevant zijn (bijvoorbeeld immigratie, welvaarsstaat, 

veiligheid); 2) gebruik van een antipartij-formule als alternatieve manier om politiek 

te bedrijven; 3) sterke expressie van de centrale boodschap door diverse, innovatieve 

en vaak controversiële vormen van politieke activiteit en door het gebruik van sterke, 

soms agressieve politieke taal en retoriek; 4) populistisch protest geënt op politieke 

methoden en slogans in de vorm van propaganda en delegitimerende retoriek tijdens 

verkiezingscampagnes en andere politieke activiteiten; 5) een focus op sociale mobilisatie, 

waardoor deze partijen lijken op traditionele sociale bewegingen; 6) een laag niveau van 

institutionalisering (weinig interne regels, relatief zwakke organisatie, relatief grote 

doorloop van leden); 7) sterk gekeerd tegen het overheersende ‘systeem’ (Michalak, 2008; 

Michalak, 2011, p. 113).

In Nederland zijn door de tijd heen diverse politieke partijen te onderscheiden die 

vallen onder de noemer ‘protestpartij’. Een van de bekendste voorbeelden is Democraten 

66 (D66). Deze partij werd opgericht in de jaren zestig als reactie op de onvrede met 

het politieke klimaat uit die tijd. Een van de belangrijkste speerpunten van deze partij 

was een radicale democratisering van de Nederlandse samenleving in het algemeen en 

het Nederlandse politieke bestel in het bijzonder. In haar retoriek en campagnes keerde 

D66 zich nadrukkelijk af van de traditionele establishment-partijen uit die tijd. Het stelsel 

was volgens de partij vastgeroest, verwarrend en slecht voor Nederland. Tegenwoordig 

is D66 geen protestpartij meer te noemen; de beweging ontwikkelde zich tot een partij 

die meermaals regeringsverantwoordelijkheid nam, zowel op nationaal, provinciaal als 

gemeentelijk niveau. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wist de partij in meerdere, 

vooral grote gemeenten zelfs de grootste te worden. De ontwikkeling van D66 laat zien dat 

het predicaat protestpartij niet permanent aan een partij is verbonden.

Een ander voorbeeld van een Nederlandse protestpartij is de Socialistische Partij (SP). 

Deze partij, ontstaan vanuit een sociale beweging en groot geworden met de slogan ‘stem 

tegen’, keerde zich in verkiezingen nadrukkelijk af van de gevestigde partijen. Hoewel de 

partij in provincies en gemeenten bestuursverantwoordelijkheid draagt en heeft gedragen, 

zijn veel van de kenmerken van een protestpartij nog altijd aanwezig. De interne organisatie 
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wijkt af van de traditionele partijen; men gebruikt diverse methoden om de centrale 

boodschap krachtig uit te dragen en doet dit veelal op activistische wijze; de partij keert zich 

met regelmaat tegen het overheersende ‘systeem’ en de traditionele partijen; en legt een 

sterk nadruk op actie, actievoeren en activisme. Vergelijkbare kenmerken zijn toe te bedelen 

aan de Partij van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. In tegenstelling tot de SP is de PVV 

geen ledenpartij — partijleider Wilders is het enige lid — en heeft de PVV indirect nationale 

regeringsverantwoordelijk gedragen via een gedoogconstructie onder het kabinet-Rutte I 

(Veenhoven, 2012; The Guardian, 1 maart 2013). De PVV legt meer nadruk op alternatieve 

vormen van politieke communicatie — veelal via Tweets — en heeft een sterke aversie tegen 

het huidige beleid op de terreinen immigratie, veiligheid en de Europese Unie.

Protestpartijen hebben moeite met de beleidskeuzes van de bestaande, traditionele 

partijen. Dit steken deze partijen niet onder stoelen of banken. Ze hopen met hun boodschap 

aan te haken bij heersend maatschappelijk ongenoegen en onbehagen. Vanwege de sterke 

retoriek en afkeer van de beginselen van politieke consensus, zijn veel protestpartijen 

veroordeeld tot een rol in de oppositie. Vanuit de oppositierol kunnen ze hun ongenoegen 

met het beleid en de bestuurlijke elite blijven uitdragen. We verwachten dat kiezers van 

protestpartijen eenzelfde afkeer van de bestaande politiek hebben als de protestpartijen. 

Wanneer er onder de bevolking in een gemeente relatief veel steun is voor protestpartijen, 

is de maatschappelijke onvrede met de heersende politiek ook groter. Als in een gemeente 

met relatief veel steun voor protestpartijen een referendum over gemeentelijke 

plannen, afkomstig van de bestuurlijke elite, wordt uitgeschreven, verwachten we dat 

de initiatiefnemers eerder een referendum winnen dan wanneer het referendum wordt 

gehouden in een gemeente met relatief weinig steun voor protestpartijen. We verwachten 

dus dat relatief veel steun voor protestpartijen een voldoende voorwaarde is voor winst 

door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

De vierde conditie spitst zich toe op het institutioneel vertrouwen van burgers 

(TRUST). Hiermee doelen we op het vertrouwen dat burgers hebben in diverse 

maatschappelijke en politieke instituties (Kloosterman, 2010, p. 95; Arends & Schmeets, 

2015). Met politieke instituties worden onder meer de gemeenteraad, Tweede Kamer en 

Europese Unie bedoeld. Vertrouwen is een belangrijke graadmeter voor sociale samenhang 

en participatie in de samenleving en in de politiek. Daarnaast lijkt institutioneel vertrouwen 

sterk samen te hangen met de uitslag van referenda. Uit een recente analyse van de 

uitslag van het Nederlandse referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU 

en Oekraïne blijkt dat vooral in grote gemeenten met een hoogopgeleide, jonge populatie 

‘voor’ het verdrag is gestemd. In gemeenten die zijn aan te duiden als industriële gebieden 

en perifere krimpregio’s, waar de bevolking juist lager dan gemiddeld is opgeleid, is vooral 

‘tegen’ de associatieovereenkomst gestemd (de Volkskrant, 7 april 2016; Vrij Nederland, 

14 april 2016).
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Sociaalgeografische factoren geven een mogelijke verklaring voor de uitslag van het 

Oekraïne-referendum. Electoraal-geograaf De Voogd (in Trouw, 7 april 2016) onderscheidt 

een viertal geografische categorieën ten aanzien van de referendumuitslag van 6 april 

2016. Ten eerste de zogenaamde ‘green belts’, grote steden en rijke randgemeenten met 

een hoogopgeleide bevolking, die overwegend ‘voor’ het Oekraïne-verdrag hebben 

gestemd. In deze gebieden gooien partijen als D66 en GroenLinks doorgaans hoge ogen. 

Ten tweede de ‘civil belts’: vaak protestantse/vrijzinnige gemeenten met een hoge mate 

van sociale cohesie. In deze gemeenten stemden kiezers minder dan gemiddeld ‘tegen’ 

de associatieovereenkomst. Ten derde de ‘rust belts’. Hier gaat het om van oorsprong 

industriële gemeenten rondom steden die in verval zijn geraakt. Het gaat om de mijnstreek 

in Limburg, het gebied rondom Rotterdam en Oost-Groningen rondom Delfzijl. De kiezers 

in deze gemeenten stemden meer dan gemiddeld ‘tegen’ tijdens het eerste raadgevend 

referendum. De vierde categorie betreft SGP-bolwerken in de bijbelgordel als Urk, Goeree-

Overflakkee, Tholen en Staphorst. In deze gemeenten werd relatief het vaakst in Nederland 

‘tegen’ gestemd.

Institutioneel vertrouwen van burgers is lastig te meten. Er is geen directe indicator 

voor vertrouwen in de instituties voorhanden op gemeenteniveau en door de jaren heen. 

Vandaar dat we een proxy gebruiken om het institutioneel vertrouwen in een gemeente 

ten tijde van het referendum te meten. De proxy-variabele bestaat uit een vijftal losse 

factoren die we samenvoegen en middelen: opleidingsniveau, leeftijd, kerkbezoek, mate 

van stedelijkheid, en de opkomst bij verkiezingen. Deze aspecten vormen een duidelijke 

verklarende factor voor institutioneel vertrouwen (zie onder andere Kloosterman, 2010; 

Arends & Schmeets, 2015). We beschouwen ze tezamen als een voldoende voorwaarde 

voor winst door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

Het vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties wordt in sterke mate 

beïnvloed door opleidingsniveau (Kloosterman, 2010). Mogelijk speelt kennis hierin 

een belangrijke rol. Naarmate mensen meer kennis hebben over instituties, neemt het 

vertrouwen in instituties toe. Hoogopgeleiden hebben dan ook over het algemeen meer 

vertrouwen in instituties (Hudson, 2006; Kloosterman, 2010). Mensen met een lagere 

opleiding hebben vaak minder vertrouwen in de politieke en maatschappelijke instituties 

(Elchardus & Smits, 2002; Kloosterman, 2010).

We verwachten dat opleidingsniveau ook een rol van betekenis speelt in het geval 

van winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda. In gemeenten met een 

relatief laagopgeleide populatie verwachten we dat initiatiefnemers meer kans maken een 

referendum te ‘winnen’ dan in gemeenten met een hoogopgeleide populatie. Vertrouwen 

in de instituties is verder sterk gerelateerd aan de leeftijd van personen (Kloosterman, 

2010). Het vertrouwen in dergelijke instituties is lager bij ouderen. Anders gesteld: in 

een gemeente met een relatief jonge populatie is meer politiek vertrouwen aanwezig en 
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daardoor een grotere kans voor de initiatiefnemers om een gemeentelijk referendum te 

‘verliezen’.

Een derde verklarende factor voor vertrouwen is de religieuze affiniteit van mensen. 

Deze affiniteit vertaalt zich concreet in de frequentie van het kerkbezoek. Frequente 

kerkbezoekers hebben over het algemeen meer vertrouwen in instituties dan niet-

frequente kerkbezoekers (Kloosterman, 2010). We verwachten dat de uitslag van een 

referendum in een gemeente met veel frequente kerkgangers eerder in het voordeel is 

van het gemeentebestuur dan van de initiatiefnemers. De vierde factor in relatie tot 

institutioneel vertrouwen is de mate van stedelijkheid van de woongemeente (Kloosterman, 

2010). Mensen die woonachtig zijn in zeer stedelijke gemeenten hebben vaker vertrouwen 

in politieke en maatschappelijke instituties dan inwoners van niet-stedelijke gemeenten. Ten 

aanzien van de vraag naar winst en niet-winst bij volksraadplegingen is de verwachting dat 

kiezers in zeer stedelijke gemeenten eerder de zijde van het gemeentebestuur kiezen dan 

kiezers in niet-stedelijke of weinig-stedelijke gemeenten.

Een laatste factor die we meewegen bij de vaststelling van institutioneel vertrouwen 

is de opkomst bij algemene verkiezingen. De mate waarin kiezers bereid zijn de gang 

naar de stembus te maken zegt iets over het vertrouwen dat ze hebben in politieke 

instituties. Mensen die betrokkenheid bij de samenleving in het algemeen en de politiek 

in het bijzonder etaleren, hebben vaker vertrouwen in maatschappelijke en politieke 

instituties (Kloosterman, 2010). Op grond van deze constatering vermoeden we dat 

kiezers in gemeenten met een relatief hoge verkiezingsopkomst eerder de zijde van het 

gemeentebestuur kiezen bij een referendum dan in gemeenten waarbij de opkomst bij 

algemene verkiezingen relatief laag is.

De vijfde conditie betreft de tijdsduur waarin de lokale, gemeentelijke coalitie aan de 

macht is (GOV). Deze conditie wordt vaker geassocieerd met de uitkomst van referenda 

(zie onder andere Key, 1966; Qvortrup, 2001; Qvortrup, 2016). De gedachte is dat regeren 

vraagt om het nemen van beslissingen. Die beslissingen vallen niet voor iedereen even 

goed uit. Door te regeren jaag je mensen tegen je in het harnas. Hoe langer een coalitie 

of regering aan de macht is, hoe groter de kans dat ze steun onder de bevolking verliest. 

Deze these is onder meer door Szczerbiak en Taggart (2013) onderzocht in relatie tot EU-

toetredingsreferenda in 2003. Ze concludeerden dat de these van toepassing was op een 

groot deel van de door hen onderzochte casus. Wel spraken ze hun twijfels uit over de 

generaliseerbaarheid van hun resultaat. Qvortrup (2016) heeft de claim van Szczerbiak en 

Taggart aan een nadere beschouwing onderworpen. Uit zijn analyse van alle referenda over 

EU-lidmaatschap en Europese integratie komt naar voren dat er een statistisch significante 

neiging is dat regeringen die relatief lang aan de macht zijn, eerder een EU-referendum 

verliezen.

In navolging van de conclusie van Qvortrup, Szczerbiak en Taggart verwachten we 

dat deze redenering ook geldt voor gemeentelijke raadgevende referenda in Nederland. 
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Naarmate de lokale coalitie langer aan de macht is, wordt het voor initiatiefnemers van een 

referendum gemakkelijker om de uitslag van de stemming in hun voordeel te beslechten. 

Als een coalitie relatief kort in het zadel zit, verwachten we dat kiezers positiever zijn ten 

opzichte van de plannen van het gemeentebestuur. We verwachten dus dat als het college 

van burgemeester en wethouders relatief lang bestuurt, dit een voldoende voorwaarde is 

voor winst door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

6.6 Onderzoeksmethode: Qualitative Comparative Analysis (QCA)

We testen de vijf genoemde veronderstellingen of condities door het toepassen van een 

QCA-analyse als een set-theoretische en kwalitatieve methode (Ragin, 2008; Rihoux & 

Ragin, 2009; Goertz & Mahoney, 2012; Schneider & Wagemann, 2012). Een set-theoretische 

methode zoals QCA (in het Nederlands: systematische kwalitatieve vergelijkende analyse) 

heeft een drietal karakteristieken: 1) het maakt gebruik van lidmaatschapsscores van casus 

in een set; 2) het beschouwt relaties tussen sociale fenomenen als zijnde set-relaties; 3) 

deze set-relaties worden bezien in termen van necessity (noodzakelijke voorwaarde) en 

sufficiency (voldoende voorwaarde) (en hiervan afgeleide vormen als INUS en SUIN).130 QCA 

heeft als onderzoeksmethode en -techniek primair als doel het identificeren van structuren 

130 INUS staat in het Engels voor: Insufficient but Necessary part of a condition which is in itself Unne-
cessary but Sufficient for the result (Mackie, 1965, p. 246; Schneider & Wagemann, 2012, p. 4 & p. 
79). In de volgende formule komen INUS-condities voor: A*B+~B*C+D*~F→Y. In dit voorbeeld 
oefent de conditie A enkel invloed uit op de uitkomst Y in combinatie met de conditie B. Dit 
maakt de conditie A onvoldoende op zichzelf, maar noodzakelijk om samen met de conditie B 
een voldoende voorwaarde te vormen voor de uitkomst Y. De gecombineerde conditie A*B is 
niet het enige pad dat leidt tot de uitkomst, waardoor hier geen sprake is van een noodzakelijke 
combinatie van condities (voor dit voorbeeld, zie Schneider & Wagemann, 2012, p. 79). SUIN 
staat voor: Sufficient but Unnecessary part of a factor that is Insufficient but Necessary for the result 
(Mahoney et al., 2009, p. 126; Schneider & Wagemann, 2012, p. 4). De volgende formule bezit 
SUIN-condities: (A+B)*(C+~D) ß Y. Hier komen twee noodzakelijke condities in voor: de set-unie 
A+B en C+~D. Iedere afzonderlijke set-unie leidt niet tot een verklaring voor de uitkomst Y. De 
condities zijn onderling verwisselbare elementen van noodzakelijke condities voor de uitkomst 
Y (voor dit voorbeeld, zie Schneider & Wagemann, 2012, p. 80).
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of patronen van noodzakelijke131 (necessary) en voldoende132 (sufficient) condities die zijn 

gericht op een vooraf gedefinieerde uitkomst. Deze condities uiten zich concreet in één of 

meerdere paden die leiden tot een vooraf gedefinieerde uitkomst (solution paths). Een QCA-

analyse tracht dus de causale complexiteit van een sociaal fenomeen bloot te leggen. QCA 

‘bewijst’ niet dat een causale relatie bestaat; het richt zich op het ontdekken van patronen 

van associaties tussen casus (Verweij & Gerrits, 2012; Pattyn, Gerrits & Verweij, 2015). 

Onderzoeksvragen die gebruikmaken van een QCA-analyse zijn dan ook vaak geformuleerd 

als set-theoretische noties in de vorm van noodzakelijke of voldoende condities: is factor 

X een noodzakelijke of voldoende conditie voor fenomeen Y? Welke (combinaties van) 

condities houden verband met een bepaald sociaal fenomeen? (Legewie, 2013).

Met QCA kan dus worden bezien of er in de empirische complexiteit van casus 

patronen van condities kunnen worden gedetecteerd. Hierdoor levert QCA ondersteuning 

voor het bestaan van mogelijke causale relaties (Schneider & Wagemann, 2010; Legewie, 

2013). QCA gaat daarbij uit van een geformaliseerde betekenis van causaliteit.133 Dit is 

131 Een conditie X is een noodzakelijke voorwaarde als, wanneer de uitkomst Y aanwezig is, de 
conditie X ook altijd aanwezig is. Met andere woorden, de uitkomst Y kan niet worden behaald 
zonder de aanwezigheid van de conditie X; geen enkele casus met de uitkomst Y vertoont de 
conditie ~X; in het geval van de aanwezigheid van de conditie ~X, is de uitkomst Y onmogelijk. 
Als we bijvoorbeeld stellen dat een vreedzame overgang tussen regimes (conditie X) een nood-
zakelijke voorwaarde is voor een stabiele democratie (uitkomst Y), dan verwachten we onder 
stabiele democratieën alleen casus te vinden met een vreedzame overgang tussen regimes. 
Tegelijkertijd hebben we geen verwachtingen over casus die geen democratieën zijn (uitkomst 
~Y) en of zij een vreedzame overgang (conditie X) of geen vreedzame overgang (conditie ~X) 
hebben doorgemaakt. Dit voorbeeld kan als volgt worden uitgedrukt: X ß Y. Dit moet gelezen 
worden als: ‘als Y, dan X’, of ‘Y impliceert X’ of ‘Y is een subset van X’ (voor dit voorbeeld, zie 
Schneider & Wagemann, 2012, pp. 69-70). Voor het aantonen van een noodzakelijke conditie 
binnen crisp-set-QCA moet de lidmaatschapsscore van de conditie X gelijk zijn aan of groter zijn 
dan de lidmaatschapsscore in de uitkomst Y. Voor het aantonen van een noodzakelijke conditie 
binnen fuzzy-set-QCA moet de lidmaatschapsscore van de conditie X gelijk zijn aan of groter 
zijn dan de lidmaatschapsscore in de uitkomst Y. De conditie X is dan in beide gevallen een 
zogeheten superset van de uitkomst Y (Schneider & Wagemann, 2012, p. 75).

132 In crisp-set-QCA is een conditie een voldoende voorwaarde als deze conditie in alle casus aan-
wezig is als de te verklaren uitkomst ook aanwezig is in alle casus. Er mag dus geen enkele casus 
zijn waarbij de conditie aanwezig is maar niet de uitkomst. Als we bijvoorbeeld stellen dat het 
zijn van een West-Europees land (conditie X) een voldoende voorwaarde is voor het zijn van 
een democratie (uitkomst Y), dan mag er geen West-Europees land een niet-democratie zijn. Dit 
voorbeeld kan als volgt worden uitgedrukt: X → Y. Dit moet gelezen worden als: ‘als X, dan Y’, of 
‘X impliceert Y’ of ‘X is een subset van Y’ (voor dit voorbeeld, zie Schneider & Wagemann, 2012, 
p. 57). Dezelfde logica geldt voor voldoende voorwaarde in fuzzy-set-QCA, zij het dat deze 
QCA-variant werkt met meer lidmaatschapsscores dan enkel ‘0’ en ‘1’, zoals bij crisp-set-QCA 
het geval is. In fuzzy-set-QCA is een conditie daarom een voldoende voorwaarde voor uitkomst 
Y als de fuzzy-set-lidmaatschapsscore van een conditie, of combinaties van meerdere condities, 
gelijk is aan of kleiner is dan de fuzzy-set-lidmaatschapsscore in de uitkomst Y  (Schneider & 
Wagemann, 2012, p. 67).

133 De opvatting van causaliteit binnen QCA is anders dan bij statistische methoden. Binnen deze 
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gebaseerd op het idee van complexe causaliteit van casus, waarbij causaliteit wordt 

begrepen aan de hand van drie cruciale begrippen: conjuncturele causaliteit (conjunctural 

causation), equifinaliteit (equifinality) en asymmetrie (asymmetry) (Ragin, 1987; Rihoux & 

Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012; Vis, 2012).134 Onder conjuncturele causaliteit 

wordt verstaan dat condities zich niet individueel maar gecombineerd met andere condities 

in de praktijk manifesteren. De uitkomst van een fenomeen wordt doorgaans niet verklaard 

door één afzonderlijke conditie, maar door meerdere condities die elkaar aanvullen. 

Uitkomsten worden geproduceerd door combinaties van condities (of voorwaarden). QCA 

geeft ruimte aan combinaties van condities en daarmee aan de complexiteit van sociale 

contexten. Equifinaliteit wil enerzijds zeggen dat verschillende voorwaarden of condities 

gelijke uitkomsten produceren in verschillende casus en anderzijds dat gelijke voorwaarden 

verschillende uitkomsten produceren. Er zijn kortom meerdere (combinaties van) voldoende 

condities die leiden tot een uitkomst en voldoende condities kunnen alternatieven van 

elkaar zijn (Vis, 2010; Verweij & Gerrtis, 2012; Cacciatore, Natalini & Wagemann, 2015). 

Met asymmetrie wordt bedoeld dat de aan- en afwezigheid van de uitkomst verschillende 

verklaringen heeft. Het is niet zo dat de aanwezigheid van condities die bijvoorbeeld leiden 

tot ‘rijkdom’ bij afwezigheid leiden tot ‘armoede’. Dit zijn twee verschillende uitkomsten, 

die mogelijk een hele andere verklaring hebben. In sommige gevallen is het zelfs nodig om 

andere condities te gebruiken voor een analyse van de afwezigheid van een uitkomst.

Omdat QCA uitgaat van een set-theoretische benadering, staat het idee van een 

lidmaatschap, een waardering in de vorm van een scoretoekenning, van een casus binnen 

een sociaal fenomeen centraal (Rihoux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012). 

laatste groep wordt causaliteit doorgaans opgevat als lineair en additief. Hiermee wordt ver-
ondersteld dat het effect van een variabele kan worden geïsoleerd van het effect van andere 
variabelen. Dit doet geen recht aan het idee van causaliteit binnen QCA, waarin een verklaring 
wordt gezocht voor de complexiteit van casus in hun sociale context. Deze complexe causaliteit 
maakt correlaties binnen QCA-vergelijkingen onmogelijk; in plaats daarvan wordt gewerkt met 
set-relaties en set-theorie (Ragin, 2008, p. 155; Verweij & Gerrits, 2012, p. 27). Verschillende 
assumpties inzake causale relaties uit ‘standaard’ statistische benaderingen spelen geen rol 
binnen QCA: 1) permanente causaliteit wordt niet verondersteld; 2) uniformiteit van causale 
effecten wordt niet verondersteld; 3) zogenaamde unit homogeneity wordt niet verondersteld; 
4) additiviteit wordt niet verondersteld; 5) causale symmetrie wordt niet verondersteld (Rihoux 
& Ragin, 2009, p. 9).

134 De drie aspecten van causale complexiteit komen tot uiting in de volgende QCA solution for-
mulas voor voldoende voorwaarde. Het gaat om een formule voor de aanwezigheid van de 
uitkomst Y en een voor de afwezigheid van de uitkomst Y. A*B+~B*C+D*~F → Y; ~A*F+B*C*~D 
→ ~Y. Het aspect van conjuncturele causaliteit komt terug vanwege de aanwezigheid van logical 
AND-operatoren (*). Deze maken duidelijk dat condities enkel bijdragen aan de verklaring van 
de uitkomst Y en ~Y als ze gecombineerd worden met andere condities. Het aspect van equifi-
naliteit komt terug vanwege de aanwezigheid van logical OR-operatoren (+). Dit is een indicatie 
dat meerdere paden naar de uitkomst leiden. Het aspect van asymmetrie komt terug in het feit 
dat de formules voor de uitkomst Y en de afwezigheid van de uitkomst Y verschillend zijn van 
elkaar (voor dit voorbeeld, zie Schneider & Wagemann, 2012, pp. 78-79).

6
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Lidmaatschapsscores liggen bij iedere QCA-analyse altijd tussen de waarde 0 (volledig 

niet-lidmaatschap) en 1 (volledig lidmaatschap). Een set kan worden opgevat als een 

verzameling objecten met één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken (Verweij 

& Gerrits, 2012, p. 27). Iedere relevante casus heeft dus een lidmaatschapsscore in een 

set. Een illustratief voorbeeld van een set is: ‘Europese landen’. De casus ‘Nederland’ valt 

binnen de set Europese landen; China valt duidelijk buiten deze set. Nederland krijgt dan 

een lidmaatschapsscore van 1 in de set Europese landen. De casus China krijgt in dit geval 

een score van 0.

Uit dit voorbeeld blijkt dat we te maken hebben met een dichotome schaal: óf een 

casus valt binnen een set óf hij valt erbuiten. Sociale concepten zijn in de realiteit vaak 

niet puur dichotoom van karakter. Neem het voorbeeld van de set Europese landen. 

Turkije ligt geografisch gezien deels op het continent Europa en deels op het continent 

Azië. Vanuit cultureel, economisch en militair perspectief zijn er deels overeenkomsten en 

deels verschillen met landen die volledig binnen de set Europese landen vallen. Zelfs een 

ogenschijnlijk dichotoom concept als lidmaatschap van de Europese Unie kan problematisch 

zijn. Het Verenigd Koninkrijk is tot begin 2019 een EU-lidstaat maar is geen lid van het 

Schengen Protocol en maakt geen deel uit van de eurozone. Denemarken is EU-lid maar 

heeft een uitzonderingspositie op het Europees justitiebeleid en Europol, en valt ook 

buiten de eurozone. Vanwege deze verschillen kunnen we het Verenigd Koninkrijk en 

Denemarken vanuit kwalitatief oogpunt als een andersoortig lid van de Europese Unie 

definiëren dan Nederland of Duitsland (beide landen vallen binnen de eurozone en kennen 

geen uitzonderingspositie op het Europees justitiebeleid en Europol).

De genoemde voorbeelden geven des te meer het belang aan van een heldere en 

zorgvuldig gedefinieerde set in een QCA-analyse, waarbij kwalitatief rekening wordt 

gehouden met de verschillen tussen casus (Schneider & Wagemann, 2012). De mate waarin 

casus lid zijn of deel uitmaken van een set verschilt van de gekozen QCA-variant.135 De 

oudste, meest traditionele variant van een set is de zogenaamde crisp-set. Een crisp-set 

is dichotoom van aard. Dit betekent dat een casus volledig ‘binnen’ (waarde 1) of ‘buiten’ 

135 QCA komt in verschillende varianten. De drie meest gebruikte QCA-varianten zijn: crisp-set-
QCA (csQCA), fuzzy-set-QCA (fsQCA) en multi-value-QCA (mvQCA). csQCA is de meest con-
ventionele variant, die bestaat uit puur dichotome sets met waarden van óf 0 óf 1. Het wordt 
vaak gebruikt in relatie tot binaire sociale concepten als: ‘getrouwd’, ‘vrouw’ of ‘veto macht’. 
fsQCA maakt gebruikt van crisp- en fuzzy-sets en kent in tegenstelling tot csQCA de moge-
lijkheid tot gedifferentieerde lidmaatschapsscores die liggen tussen de 0 en 1 (bijvoorbeeld 
0,33; 0,67, enzovoort). Voorbeelden van passende concepten zijn: ‘rijke landen’, ‘lange mannen’ 
en ‘geconsolideerde democratieën’. mvQCA kenmerkt zich door het gebruik van categoriale 
en ordinale variabelen, waarbij de uitkomst wordt gedefinieerd in de vorm van een crisp-set. 
Multinominale concepten, met een aantal ‘vaste’ categorieën, als continent of VN-lidmaat-
schapsstatus, passen in het bijzonder bij deze QCA-variant. Naast deze drie hoofdvormen is er 
een aantal minder voorkomende varianten als two-step-QCA en temporal-QCA (Mello, 2014).
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(waarde 0) een set ligt. Een land is lid van de set Europese Unie (bijvoorbeeld Nederland) 

of is geen lid van deze set (bijvoorbeeld China).

In het geval van een fuzzy-set-variant bestaan meer mogelijkheden voor het 

vaststellen van het lidmaatschap van een casus in een set. Via fuzzy-set-QCA kan aan 

een casus een gedeeltelijk lidmaatschap in een set worden toegekend. Casus worden niet 

gedwongen om volledig binnen of volledig niet-binnen een set te vallen. Een fuzzy-set voegt 

naast een verschil in soort — welke we terugzien in alle QCA-varianten — een verschil in 

mate toe aan een concept. Dit onderscheid stelt onderzoekers in staat een sociologisch 

fenomeen meer verfijnd te definiëren (Rihoux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 

2012). In het voorbeeld van de set Europese landen kunnen we ervoor kiezen Turkije een 

fuzzy-set-score van 0,33 toe te kennen. Hiermee maken we duidelijk dat het land buiten 

de set Europese landen valt (want de score is lager dan 0,5; het crossover point), maar dat er 

wel gedeelde aspecten zijn tussen Turkije en andere casus in de set Europese landen (want 

de score is hoger dan 0). In soort verschilt Turkije duidelijk van de set (het is geen Europees 

land) en in mate is Turkije deels lid van de set Europese landen (het beschikt over bepaalde 

kernmerken van de set Europese landen). Tot slot is het hier van belang te vermelden dat de 

classificering binnen fuzzy-sets verschilt van ordinale schalen zoals deze gebruikt worden 

in kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ordinale schalen richten zich op verschillen in mate 

(degree) en niet op verschillen in soort (kind) lidmaatschapsscores (Schneider & Wagemann, 

2012; Cacciatore et al., 2015).

Relaties tussen sociale fenomenen worden binnen QCA — en andere set-

theoretische methoden — opgevat als relaties tussen sets (set relations). Een voorbeeld van 

een set-theoretische notie is de uitspraak: ‘alle Europese landen zijn democratieën’. De 

concepten ‘Europese landen’ en ‘democratieën’ zijn allebei sets waarbinnen landen over 

een afzonderlijke lidmaatschapsscore beschikken. Verder constateren we dat niet alle 

democratieën Europese landen zijn (denk aan Noorwegen of Zwitserland). De set Europese 

landen is daarmee een subset van de superset democratieën (Schneider & Wagemann, 

2012).

Voor de analyse van gedefinieerde lidmaatschapsscores van casus maakt de QCA-

methode gebruik van booleaanse algebra. Deze wiskundige methode is geschikt voor 

gebruik van variabelen met twee mogelijke waarden: ‘waar’ en ‘niet-waar’ — overeenkomend 

met de waarden 0 en 1 binnen QCA (Rihoux & Ragin, 2009). Het verschil tussen de waarden 

0 en 1 is kwalitatief van aard, niet kwantitatief (Vink & Van Vliet, 2009). Drie basisprincipes 

van booleaanse algebra, zogenaamde logische operatoren, worden in een QCA-analyse 

gebruikt: set-intersectie (set intersection), set-unie (set union) en set-negatie (set negation).

De eerste operator, set-intersectie — logical AND (*) —, wordt gebruikt om de 

lidmaatschapsscore van een casus te beoordelen in een combinatie van meerdere 

condities. De logical AND geeft aan welke combinaties van condities samen een voldoende 

voorwaarde vormen voor een uitkomst. In een QCA-expressie wordt dit op de volgende 

6
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manier aangegeven: X*A → Y. Deze expressie laat zich als volgt lezen: de aanwezigheid van 

conditie X, gecombineerd met de aanwezigheid van conditie A, leidt tot de aanwezigheid 

van de uitkomst Y (Rihoux & Ragin, 2009; Legewie, 2013). De tweede operator, set-unie — 

logical OR (+) —, wordt gebruikt om de lidmaatschapsscores van alternatieve (combinaties 

van) condities te beoordelen voor een bepaalde uitkomst. De logical OR geeft aan welke 

alternatieve paden (combinaties van condities) leiden tot een uitkomst. Een voorbeeld 

van een QCA-expressie met logical OR is als volgt: X*A + X*C → Y. De expressie drukt 

het volgende uit: [de aanwezigheid van conditie X, gecombineerd met conditie A] OF [de 

aanwezigheid van conditie X, gecombineerd met conditie C] leiden tot de aanwezigheid van 

de uitkomst (Rihoux & Ragin, 2009; Legewie, 2013).

De derde operator, set-negatie — logical NOT (~) —, wordt gebruikt om de afwezigheid 

van een bepaalde conditie of de afwezigheid van de uitkomst in een QCA-analyse aan te 

geven. In de volgende expressie komt de logical NOT tot uitdrukking: X*~A + ~B*C → ~Y. 

Deze expressie drukt het volgende uit: [de aanwezigheid van conditie X, gecombineerd 

met de afwezigheid van conditie A] OF [de afwezigheid van conditie B, gecombineerd met 

de aanwezigheid van conditie C] leiden tot de afwezigheid van de uitkomst Y (Rihoux & 

Ragin, 2009; Legewie, 2013). Gespecialiseerde QCA-software voert de daadwerkelijke 

berekeningen uit van de set-operatoren en kan relaties tussen sets grafisch weergeven 

in de vorm van een Venndiagram en een XY-plot. Het is aan de onderzoeker de output te 

interpreteren en hier verdere conclusies aan te verbinden.

De daadwerkelijke QCA-analyse (QCA als een onderzoekstechniek) start altijd 

met de constructie van een waarheidstabel (truth table). Deze tabel bevat de empirische 

informatie die is verzameld door de onderzoeker. De gegevens in de waarheidstabel worden 

geanalyseerd met het oog op het identificeren van de noodzakelijke condities en bovenal 

de voldoende condities. De analyse van de empirische gegevens wordt ook wel logische 

minimalisering (logical minimization) genoemd (Rihoux & Ragin, 2009). Voor het ‘logisch 

minimaliseren’ van de waarheidstabel wordt het zogenaamde Quine-McCluskey-algoritme 

gebruikt, ook met behulp van gespecialiseerde software (Klir, St. Clair & Yuan, 1997 naar 

Schneider & Wagemann, 2012, p. 104). In een waarheidstabel bestaan de rijen uit alle 

logisch mogelijke AND-combinaties tussen condities. Omdat iedere conditie aan- of afwezig 

kan zijn, is de formule voor het aantal rijen in een waarheidstabel 2k. Bij vijf onderzochte 

condities, zoals in deze studie het geval is, zijn er dus 25 (32) combinaties (rijen) in een tabel.

De hoeveelheid gebruikte condities is dus bepalend voor het aantal rijen in de tabel. 

Met iedere extra conditie neemt het aantal mogelijke combinaties exponentieel toe. 

Aangezien de hoeveelheid empirische casus vaak beperkt is, kan het voorkomen dat er in 

een waarheidstabel sprake is van logical remainders. Dit zijn rijen (en dus combinaties van 

condities) die vanuit logisch oogpunt mogelijk zijn, maar waarvoor de geselecteerde casus 

geen empirisch bewijs leveren. Deze rijen blijven dus ‘leeg’; zij worden niet gedekt door 

het beschikbare empirische materiaal. De aanwezigheid van logical remainders duidt op een 
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beperkte empirische diversiteit (limited empirical diversity) en vereist aanvullend onderzoek. 

Waarheidstabellen komen tot stand door het volgen van drie stappen: 1) eerst worden 

alle 2k logisch mogelijke combinaties opgeschreven [in het geval van twee condities: A*B; 

~A*B; A*~B; ~A*~B]; 2) iedere casus krijgt de juiste plek in de rij toebedeeld op basis van de 

toegekende lidmaatschapsscore; 3) de waarde van de uitkomst Y moet worden toegekend 

aan iedere rij in de waarheidstabel. Deze waarde wordt bepaald door de waarde van de 

uitkomst Y van de casus die onder die rij vallen (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 94-95).

De kwaliteit van een QCA-analyse wordt bepaald aan de hand van een tweetal 

parameters van fit: consistentie (consistency) en dekkingsgraad (coverage). De consistentie 

drukt uit in welke mate het resultaat van een QCA-analyse in lijn is met de verklaring dat 

de conditie X een subset is van uitkomst Y (Schneider & Wagemann, 2012; Cacciatore 

et al., 2015). Een analyse van consistentie laat met andere woorden zien in hoeverre de 

data toestaan een conditie of combinaties van condities als noodzakelijk of voldoende 

te kenmerken. Deze informatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen welke 

waarheidstabelrijen kunnen worden meegenomen in het minimaliseringsproces. De 

dekkingsgraad drukt uit in welke mate het empirisch materiaal wordt verklaard door het 

(theoretisch) QCA-model. De dekkingsgraad beantwoordt de vraag welk deel van de casus 

met de uitkomst wordt ‘verklaard’ of hoe gebruikelijk de oorzaak of causale combinatie is 

tussen de casus die de te verklaren uitkomst vertonen (Fiss, 2012).

We beschouwen een consistentiescore voor een (combinatie van) conditie(s) voldoende 

als deze niet onder de 0,75 komt.136 Voor de analyse van de dekkingsgraad van voldoende 

voorwaarde geldt geen kritische ondergrens. Ons oordeel over deze grens geven wij in 

het volgende hoofdstuk bij de bespreking van de QCA-resultaten. Noties van consistentie 

(consistency) en dekkingsgraad (coverage) worden eveneens gebruikt in relatie tot noodzakelijke 

(combinaties van) condities.137 Voor de consistentie van noodzakelijke (combinaties van) 

condities hanteren we een ondergrens van 0,9 (Schneider & Wagemann, 2012, p. 143). De 

dekkingsgraad van noodzakelijke condities kent geen kritische ondergrens, vandaar dat we 

deze score eveneens beoordelen bij de resultatensectie van het volgende hoofdstuk.

Een formele QCA-analyse produceert altijd een drietal uitkomstenformules: de 

complexe oplossing (complex solution), de spaarzame oplossing (parsimonious solution) en 

136 De formule voor de consistentie van de conditie X als een voldoende voorwaarde voor de uit-
komst Y = [het aantal casus waarbij X=1 en Y=1]/[het aantal casus waarbij X=1] (Schneider & 
Wagemann, 2012, p. 124). De formule voor de dekkingsgraad van een voldoende voorwaarde 
voor uitkomst Y = [het aantal casus waarbij X=1 en Y=1]/[het aantal casus waarbij Y=1] (Schnei-
der & Wagemann, 2012, p. 130).

137 De formules voor consistentie en dekkingsgraad van noodzakelijke condities zijn het spiegel-
beeld van de parameters van fit-formules voor voldoende condities. De formule voor de con-
sistentie van conditie X als een noodzakelijke voorwaarde voor uitkomst Y = [het aantal casus 
waarbij X=1 en Y=1]/[het aantal casus waarbij Y=1]. De formule voor de dekkingsgraad van 
conditie X als een noodzakelijke voorwaarde voor uitkomst Y = [het aantal casus waarbij X=1 
en Y=1]/[het aantal casus waarbij X=1] (Schneider & Wagemann, 2012, p. 140 & p. 144].
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de tussenoplossing (intermediate solution). Deze formules dekken alle drie de empirische 

informatie die door de onderzoeker is verzameld en geanalyseerd. De keuze voor een van 

deze drie formules is afhankelijk van de aanwezigheid en omgang met logical remainders. 

Indien niet wordt gekozen voor het toekennen van assumpties aan de rijen in een 

waarheidstabel met logical remainders, spreken we van een complexe of conservatieve 

oplossingsterm of -formule. Ieder apart pad dat leidt tot de uitkomst Y wordt meegenomen 

in de uitkomstformule. Het conservatieve van deze formule hangt samen met de keuze 

van de onderzoeker om geen assumpties te maken en zich enkel en alleen te richten op de 

empirische informatie (Schneider & Wagemann, 2012, p. 162).

Voor de spaarzame oplossing worden wel vereenvoudigende assumpties betrokken bij 

de totstandkoming van de oplossingsformule. In de spaarzame oplossing wordt het aantal 

paden dat leidt tot de uitkomst zoveel mogelijk beperkt. Deze formule laat het minste 

aantal paden zien die leiden tot uitkomst Y. Het gaat dus om de minst complexe oplossing 

(Rihoux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012, p. 165). Voor de totstandkoming 

van de tussenoplossing worden directional expectations door de onderzoeker toegepast. De 

onderzoeker geeft expliciet in het analyseproces aan of hij verwacht dat een aanwezigheid 

of afwezigheid van een bepaalde conditie zal bijdragen aan de aanwezigheid of afwezigheid 

van de uitkomst. Wij kiezen in de QCA-analyse voor de tussenoplossing (zie voor de uitleg 

en toepassing paragraaf 7.4).

Kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethode?

Vaak vraagt men zich af of de Qualitative Comparative Analysis te typeren is als een 

kwalitatieve of een kwantitatieve onderzoeksmethode. Zoals de naam doet vermoeden 

betreft het een kwalitatieve methode. Toch zet het gebruik van booleaanse algebra, scores 

tussen de 0 en 1 voor casus en condities, het gebruik van computerprogramma’s voor 

berekeningen en het coderen en kalibreren van condities en uitkomsten mensen gemakkelijk 

op het verkeerde been (Pattyn, Gerrits & Verweij, 2015). Vanwege het relatief jonge 

karakter van QCA — het ‘bestaat’ pas een kwart eeuw (Ragin, 1987) — en het spaarzame, 

maar toenemende gebruik van deze methode, staan we kort stil bij enkele verschillen tussen 

een kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode in relatie tot QCA. Hiervoor maken 

we voornamelijk gebruik van het artikel van Pattyn, Gerrits en Verweij, getiteld ‘Qualitative 

Comparative Analysis: meer behorend bij de kwalitatieve dan de kwantitatieve benadering’ 

(2015). In dit artikel bediscussiëren zij de vraag of QCA meer onder de kwalitatieve of de 

kwantitatieve benadering te scharen is. Hun conclusie: het is een kwalitatieve methode.

Voor een zinvolle vergelijking, die binnen de perken blijft, is het noodzakelijk te 

focussen op enkele aspecten. In navolging van het genoemde artikel gaat de aandacht uit 

naar aspecten die samenhangen met een causale analyse. Voornaamste reden hiervoor 

is dat QCA als doel heeft vragen over complexe causaliteit te beantwoorden (Schneider 

& Wagemann, 2012; Pattyn, Gerrits & Verweij, 2015). Bij causaliteit gaat de aandacht uit 
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naar vier facetten: de zoektocht naar verklaringen in onderzoek, de visie op causaliteit, 

de casusselectie en de rol van theorie. Een laatste opmerking heeft betrekking op het 

niveau van de vergelijking. Het is niet mogelijk hier in detail alle varianten en variaties van 

kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek en QCA-analyses te bespreken. We blijven 

daarom op het niveau van algemeenheden en stereotyperingen.

In de begindagen was QCA gericht op situaties waarin onderzoekers werden 

geconfronteerd met een medium N size, een gemiddeld aantal casus. Zo’n situatie doet 

zich voor als het aantal casus te klein is voor kwantitatieve onderzoeksmethoden als een 

regressieanalyse, maar te groot voor diepgravende casusstudies en within-case-analyses 

(Schneider & Wagemann, 2012). Concreet moet worden gedacht aan tussen de twintig en 

vijftig casus. Naarmate de methode zich verder ontwikkelde, bleek deze eveneens geschikt 

voor onderzoeksdesigns met een large N. Het argument dat QCA enkel en alleen geschikt 

is voor onderzoekssituaties met een medium N size gaat dus niet meer op.

Zoals hiervoor besproken zoekt men via een QCA-analyse naar verklaringen voor 

uitkomsten van casus. QCA kijkt dus altijd terug; de uitkomst is al bekend en door terug te 

kijken wordt getracht de uitkomst te verklaren. Dit gebeurt op systematische wijze. Het doel 

is niet om één casus te verklaren, maar juist om patronen te ontdekken binnen een serie 

casus die dezelfde uitkomst delen (Wagemann & Schneider, 2010; Schneider & Wagemann, 

2012; Pattyn, Gerrits & Verweij, 2015). Bij een kwantitatief onderzoek is de aanpak 

wezenlijk anders. In een kwantitatief onderzoek in de vorm van een quasi-experimenteel 

design is het doel ‘het gemiddelde effect te leren van één of meer variabelen’ (Pattyn, Gerrits 

& Verweij, 2015, p. 29). In het geval van een gerandomiseerd en gecontroleerd experiment 

is men op zoek naar de uitkomst van een variatie in onafhankelijke variabelen. Gemiddelden 

zijn in kwantitatief onderzoek gewichtiger dan het geven van verklaringen. Kortom: anders 

dan bij kwantitatief onderzoek richt QCA zich op een verklaring voor alle casus.

Bij kwantitatief onderzoek richt men zich op de netto-effecten van afzonderlijke 

variabelen op de uitkomst in een relatief groot aantal casus. In een kwalitatieve 

onderzoekstraditie als QCA gaat het om de impact van (combinaties van) condities op de 

uitkomst. Effecten van individuele condities spelen in QCA slechts een rol waar het gaat 

om het vaststellen van noodzakelijke condities die leiden tot de uitkomst.

Een ander verschil tussen de twee onderzoekstradities heeft te maken met het aspect 

van equifinaliteit: meerdere mogelijke combinaties van condities die alle leiden tot de 

uitkomst. QCA tracht, net als andere kwalitatieve methoden, elke casus van een onderzocht 

fenomeen te verklaren. De sociale werkelijkheid is complex en laat zich niet vatten in één 

verklaring. Er zijn meerdere verklaringen voor onderzochte sociale fenomenen. Een casus 

kan dus worden gekoppeld aan meerdere verklaringen (configuraties van condities of 

solution paths). Dit principe is ongebruikelijk in kwantitatief onderzoek; daar is men primair 

geïnteresseerd in overkoepelende verklaringen (Mahoney & Goertz, 2006; Pattyn, Gerrits 

& Verweij, 2015).
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In een kwalitatieve onderzoeksbenadering als QCA worden casus geselecteerd 

op grond van het voorkomen van bepaalde uitkomsten. Een QCA-analyse werkt alleen 

als er casus zijn die zowel de aanwezigheid van de uitkomst als de afwezigheid van de 

uitkomst vertonen. Pas in een dergelijke situatie is het mogelijk een zinvolle analyse en 

vergelijking te maken. Daarnaast hebben casus die afwijken van het verwachte patroon 

binnen QCA een speciale positie. Dergelijke casus kunnen alternatieve paden, patronen 

of condities blootleggen. Dit helpt bij het aanvullen en versterken van het onderzochte 

theoretisch model. Vandaar dat binnen QCA en andere kwalitatieve methoden soms casus 

worden geselecteerd en onderzocht waarvan men vooraf verwacht dat deze afwijkende 

configuraties laten zien of meerdere verklaringen kunnen geven voor de uitkomst van een 

sociaal fenomeen. Bij kwantitatief onderzoek wordt doorgaans geen casusselectie gemaakt 

op grond van de afhankelijke variabele. Bepaalde casus zijn voorafgaand aan de analyse niet 

belangrijker dan andere (Pattyn, Gerrits & Verweij, 2015).

Ook over de rol van theorie verschillen kwalitatieve en kwantitatieve methoden. 

Kwantitatief onderzoek volgt meestal een vast patroon voor het formuleren van hypothesen 

en het testen van theorieën. QCA is deels theoriegedreven. Uiteraard zijn de condities in 

QCA-onderzoek gebaseerd op theoretische noties, net als bij een kwantitatieve analyse het 

geval is. Verschillend is echter dat er in het geval van QCA een iteratieve dialoog plaatsvindt 

tussen theorie en data of tussen ideeën en empirie. Dit strookt met het belang en de positie 

van afwijkende casus in een QCA-analyse. Een nadere bestudering van afwijkende casus 

kan potentieel nieuwe kennis en inzichten opleveren en aanpassingen van theoretische 

modellen en veronderstellingen. Volgens Gerrits en Verweij (2013) faciliteert QCA op deze 

wijze een zogenaamde circle of scientific discovery. De kracht van QCA zit voor een deel in 

de contradicties en de consequenties van deze contradicties voor bestaande theoretische 

inzichten en modellen (zie ook Pattyn, Gerrits & Verweij, 2015).

6.7 Operationalisatie: meten van de uitkomst en condities

De te verklaren uitkomst in deze QCA-analyse is winst (en niet-winst) bij gemeentelijke 

raadgevende referenda in Nederland. Het perspectief van waaruit we winst beoordelen 

is dat van de initiatiefnemers van het gemeentelijke referendum in kwestie. Wie deze 

initiatiefnemers zijn verschilt per casus. Het loopt van individuele (wijk)bewoners tot 

(semi-)professionele organisaties, actiecomités of verenigingen. Een overzicht van de 

initiatiefnemer(s) per referendum is te vinden in bijlage B. De initiatiefnemers hebben een 

duidelijk doel voor ogen: in de meeste gevallen willen ze een (voor)genomen besluit van het 

gemeentebestuur terugdraaien. In een enkel geval willen initiatiefnemers dat burgers de 

kans krijgen hun zegje te doen voordat een concept-besluit wordt geagendeerd of genomen, 

of willen ze zelf een onderwerp op de agenda zetten. Men wil dat de bevolking een advies 

geeft aan de gemeenteraad, zodat hij tot een weloverwogen en geïnformeerd concept-

besluit kan komen. Door het oppakken van de handschoen van het referendum komen de 
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initiatiefnemers meestal tegenover het gemeentebestuur te staan. De campagne ontvouwt 

zich als een tweestrijd waarin beide partijen wedijveren om de gunst van de kiezer. Het is 

aan de kiezer zijn klassieke voice te uiten en een finaal oordeel te vellen over de kwestie. 

Dit maakt het raadgevend referendum een uniek en krachtig bottom-up democratisch 

fenomeen in handen van de burgers.

Tabel 6.1 Vijf condities en de uitkomst crisp-set QCA-analyse, veronderstelde samenhang en codering

Conditie en 
aanduiding

Aangenomen samenhang Codering138

Opkomst bij 
gemeentelijk 
referendum 
(TURN)

Een relatief hoge opkomst bij het 
referendum is een voldoende 
voorwaarde voor winst door 
initiatiefnemers van een gemeentelijk 
raadgevend referendum

Relatief hoge opkomst = 1

Relatief lage opkomst = 0

Politieke 
overeenstemming 
in gemeenteraad 
(SUP)

Relatief weinig politieke steun in 
de gemeenteraad voor de aan een 
referendum onderworpen kwestie 
is een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

Relatief weinig politieke steun in de 
gemeenteraad voor de kwestie = 1

Relatief veel politieke steun in de 
gemeenteraad voor de kwestie = 0

Steun voor 
protestpartijen 
in de gemeente 
(PROT)

Een relatief grote mate van steun 
voor protestpartijen onder de 
bevolking van een gemeente is 
een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

Relatief veel steun voor 
protestpartijen onder de bevolking = 1

Relatief weinig steun voor 
protestpartijen onder de bevolking = 0

Institutioneel 
vertrouwen van 
burgers (TRUST)

Een relatief lage mate van 
institutioneel vertrouwen onder 
de bevolking van een gemeente is 
een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

Relatief lage mate van institutioneel 
vertrouwen onder de bevolking = 1

Relatief hoge mate van institutioneel 
vertrouwen onder de bevolking = 0

Tijdsduur 
waarin de lokale 
coalitie bestuurt 
— honeymoon-
periode (GOV)

Een relatief lange periode waarin 
het college van burgemeester en 
wethouders aan de macht is, is 
een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

College B&W bestuurt relatief lang = 1

College B&W bestuurt relatief kort = 0

Winst van 
referendum 
(uitkomst — 
OUT)

Uitkomst van het gemeentelijke 
raadgevend referendum in 
combinatie met alle formele eisen 
verbonden aan de uitslag (in de 
vereiste geldigheidsquorums)

Ja (winst voor initiatiefnemers bij de 
stembusgang) = 1

Nee (niet-winst voor initiatiefnemers 
bij de stembusgang) = 0

138 De waarde 1 staat voor de aanwezigheid van de conditie en 0 voor de afwezigheid van de con-
ditie. De aanname is dat condities met de waarde 1 een voldoende voorwaarde zijn voor winst 
vanuit het perspectief van initiatiefnemers.
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Het ‘spel der referenda’ kent in Nederland enkele duidelijke afspraken. Deze 

afspraken spitsen zich toe op de institutionele arrangementen die het referendum omgeven. 

Het prominentste voorbeeld hiervan is het geldigheidsquorum. Pas bij het bereiken van 

het quorum kan men spreken van een rechtsgeldige uitslag en is het gemeentebestuur 

moreel gezien gebonden een besluit te nemen naar aanleiding van de volksraadpleging. 

In de voorfase, in aanloop naar een referendum, kan worden gewezen op het voorbeeld 

van het vergaren van voldoende steun voor de stemming in de vorm van handtekeningen 

van kiesgerechtigden. Als we willen analyseren welke condities leiden tot winst, of welke 

(combinaties van) condities een voldoende of noodzakelijke voorwaarde zijn voor winst, 

dan dienen we rekening te houden met dergelijke institutionele vereisten. Hierbij hoeven 

we ons enkel te richten op de quorums tijdens het referendumtraject zelf; omdat alle casus 

georganiseerde referenda zijn, hebben ze alle de drempels in de voorfase gehaald.

Box 6.1 Kalibratie van QCA-condities

Binnen QCA worden condities beschouwd als sets waarin alle afzonderlijke casus wel of geen 
lidmaatschap hebben. Het toebedelen van casus aan de relevante sets op basis van empirische 
informatie wordt in QCA-terminologie ‘kalibreren’ genoemd (Schneider & Wagemann, 2012, p. 32). 
Een belangrijk onderdeel van het kalibreren bij crisp-set-QCA is het bepalen van de drempelwaarde 
of het kwalitatieve anker van de condities. Als een casus bij csQCA onder de vastgestelde waarde 
scoort, dan valt deze volledig buiten de set (score ‘0’). In het geval de casus boven de vastgestelde 
waarde scoort, dan valt deze volledig binnen de set (score ‘1’) (Rihoux & Ragin, 2009).

Hoe deze drempelwaarde vast te stellen, verschilt per conditie, is afhankelijk van de context 
van het onderzoek en van de gekozen QCA-variant. Voor fuzzy-set-QCA beschrijven Schneider en 
Wagemann (2012, pp. 35-38) twee behulpzame methoden voor kalibreren: de ‘directe’ en ‘indirecte’ 
methode. Beide methoden maken gedeeltelijk gebruik van statistische modellen. Ze kunnen alleen 
niet worden toegepast op de crisp-set-variant van QCA. 

Rihoux en Ragin (2009, p. 42) formuleren enkele goede praktijken voor het vaststellen van 
drempelwaarden bij csQCA. Een belangrijk uitgangspunt is transparantie. Wees altijd duidelijk over 
de hoogte van de drempels. Bij het vaststellen van de waarden kan gebruik worden gemaakt van 
substantieve en/of theoretische kennis. Als dit niet mogelijk is, kunnen technische criteria worden 
betrokken bij de keuze, zoals het gemiddelde of de mediaan. Dan moet wel worden nagegaan of 
dit zinvol is, gegeven de verdeling van de waarden over de casus. Kunstmatige waarden, die casus 
met zeer vergelijkbare waarden verdelen, kunnen het beste worden vermeden. Meer ingewikkelde 
methoden, zoals clusteringstechnieken, kunnen eveneens worden ingezet. Deze technieken 
moeten dan wel empirisch of theoretisch zinvol zijn. Daarnaast moeten alle condities in de ‘juiste’ 
richting worden gecodeerd. De aanwezigheid van een conditie (score ‘1’) moet gelinkt zijn aan de 
verwachting van de aanwezigheid van de uitkomst (score ‘1’).

Bij het kalibreren is de hoofdregel dat de betekenis van condities, en dus de respectieve sets, 
in hoge mate afhankelijk is van de context van het onderzoek (Schneider & Wagemann, 2012, p. 33). 
Bij ieder onderzoek moet voor elke conditie steeds apart worden bezien wat de drempelwaarde 
is en hoe deze moet worden geformuleerd. In dit onderzoek is, gelet op de bovenstaande punten, 
steeds rekening gehouden met de verdeling van condities over de casus, de specifieke context van 
het lokale referendum in Nederland én substantieve kennis over de dertig raadgevende referenda 
die in dit onderzoek centraal staan. 
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Naast de institutionele vereisten dienen we ons nadrukkelijk ook te richten op de 

formele uitslag van het referendum. Je kunt pas een referendum ‘winnen’ als een (relatieve) 

meerderheid van de kiezers zich achter een antwoordmogelijkheid schaart. Een referendum 

is dan ook pas ‘gewonnen’ als de bezorgdheid of ideeën van de initiatiefnemers weerklank 

vinden bij voldoende kiesgerechtigden. Op het moment dat kiezers zich in meerderheid 

achter de (voor)genomen antwoordmogelijkheid van het gemeentebestuur scharen, kan er 

geen sprake zijn van een door initiatiefnemers ‘gewonnen’ referendum. We spreken in zo’n 

geval van niet-winst. Het perspectief van de initiatiefnemers is dan ook het uitgangspunt 

van de analyse.

In deze crisp-set QCA-analyse is de uitkomst (OUT) als volgt gedefinieerd en 

geoperationaliseerd. Indien de uitslag van het raadgevend referendum in overeenstemming 

is met de bezorgdheid of ideeën van de initiatiefnemers en/of de institutionele hordes zijn 

behaald (het geldigheidsquorum), dan krijgt die referendum-casus de score ‘1’. Deze score 

staat voor een ‘gewonnen’ referendum. Op het moment dat de uitslag van het referendum 

niet in overeenstemming is met de bezorgdheid of ideeën van de initiatiefnemers en/of de 

institutionele hordes niet worden gehaald, dan is er sprake van een ‘verloren’ referendum 

voor initiatiefnemers. In een dergelijk geval krijgt deze casus de score ‘0’ toebedeeld (zie 

bijlage D voor uitgebreide coderingen per casus).

Daarnaast is het nog van belang te vermelden dat alle condities ‘positief’ zijn 

geformuleerd. Dit betekent dat een positieve waarde (1, aanwezigheid) is toegekend aan 

expressies van de condities waarvan we veronderstellen dat deze bijdragen aan winst. De 

reden hiervoor is dat we tegenstrijdigheid in de configuraties willen vermijden (Rihoux & 

De Meur, 2009; Rihoux & Ragin, 2009).

De eerste conditie in Tabel 6.1 gaat over de opkomst bij het gemeentelijke referendum 

(TURN). We verwachten dat een relatief hoge opkomst een voldoende voorwaarde is voor 

winst door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum. Vandaar dat we 

casus met een relatief hoge opkomst coderen met de score ‘1’ en casus met een relatief lage 

opkomst met de score ‘0’. Een relevante vraag is wanneer de opkomst bij een referendum 

als ‘relatief hoog’ of ‘relatief laag’ is te bezien. Voor een antwoord op die vraag blijven we 

dicht bij de geldende praktijk van de Nederlandse situatie. Gangbaar in het Nederlandse 

referendumlandschap is een opkomstdrempel van 30% van de kiesgerechtigde bevolking. 

Dit betekent dat de uitslag van het referendum pas rechtsgeldig is als minstens 30% van 

de kiezers die gerechtigd waren om te stemmen ook daadwerkelijk naar de stembus gaan. 

Deze drempel gebruiken we als uitgangspunt voor de bepaling van het kwalitatieve anker. 

Wanneer de opkomst bij de stemming boven de 30% ligt, veronderstellen we dat de opkomst 

‘relatief hoog’ is. Het dichtstbijzijnde percentage boven de 30% is 31%. Alle referenda die 

een opkomst van 31% of hoger hebben, coderen we met een waarde ‘1’ en kwalificeren we 

daarmee als ‘relatief hoog’. Opkomstpercentages op of beneden de 31% beschouwen we 

als ‘relatief laag’ en krijgen de codering ‘0’.

6
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De tweede conditie zoomt in op de steun voor de (voor)genomen plannen in het direct 

betrokken vertegenwoordigende orgaan. Kiezers laten zich voor het bepalen van hun positie 

ten aanzien van een referendumkwestie mede beïnvloeden door het standpunt van hun 

voorkeurspartij. We verwachten dat als er veel politieke overeenstemming is over een 

kwestie onder de politieke elite, de kans groter is dat de meeste kiezers in een referendum 

dezelfde kant kiezen. Als dus grote meerderheden in een gemeentelijke politieke arena 

zich uitspreken voor de beleidskwestie, dan zal de kans ook groter zijn dat de kiezers 

zich achter de aangedragen plannen scharen. Indien relatief weinig politieke partijen zich 

uitspreken voor het (voor)genomen besluit, neemt de kans toe dat kiezers zich eveneens van 

het besluit zullen afwenden en dermate massaal tegenstemmen dat het gemeentebestuur 

de stemming ‘verliest’. Als er relatief weinig politiek steun is in de gemeenteraad voor de 

aan een referendum onderworpen kwesties, beschouwen we dat dus voorlopig als een 

voldoende voorwaarde voor winst door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend 

referendum.

Figuur 6.1 Model van stemgedrag bij gemeentelijke raadgevende referenda

Belangrijk aspect in de operationalisering van deze conditie is de vraag wanneer 

er ‘relatief veel’ steun is onder de elite voor een beleidsvoornemen en wanneer de steun 

‘relatief gering’ genoemd kan worden. We kijken voor de omvang van de steun in beginsel 

naar het feitelijk stemgedrag van de partijen in de gemeenteraad. Hoeveel raadsleden 

stemden ‘voor’ dan wel ‘tegen’ de kwestie. Het stemgedrag van raadsleden is te ontsluiten 

uit gemeentelijke archieven en krantenartikelen. Het gaat uiteraard om de steun die het 

voorstel krijgt voorafgaand aan de volksraadpleging en dus niet erna. Indien de raad voor 

het referendum niet formeel heeft gestemd over het voorstel, maken we gebruik van 
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krantenartikelen en commissieverslagen om een beeld te krijgen van de houding van de 

partijen ten opzichte van de plannen. Een door de raad behandeld voorstel krijgt ‘relatief 

veel’ steun als minstens een tweederdemeerderheid van de raadsleden instemt met of steun 

uitspreekt voor het voorstel. Is de steun in de lokale politieke arena lager dan 66,67%, dan 

spreken we van ‘relatief weinig’ steun onder de politieke elite. Een casus waarbij raadsleden 

‘relatief veel’ steun hebben uitgesproken voor de plannen krijgt de score ‘0’; indien ‘relatief 

weinig’ raadsleden voor de plannen blijken te hebben gestemd, krijgt de casus de waarde 

‘1’ toebedeeld.

De derde conditie gaat over de steun voor protestpartijen in gemeenten (PROT). 

We verwachten dat de steun voor dergelijke partijen samenhangt met de mate waarin 

kiezers de (beleids-)opvatting volgen van een meerderheid in de gemeenteraad. Een 

aanzienlijke steun voor protestpartijen in de vorm van een relatief hoog aandeel van 

de stemmen bij de relevante gemeenteraadsverkiezingen (of verkiezingen voor de 

stadsdeelraad) is een verwachte positieve indicator voor initiatiefnemers van een 

volksraadpleging. Een sentiment van protest onder de bevolking vergroot de kansen voor 

initiatiefnemers op winst bij de stembusgang. Relatief veel steun voor protestpartijen in 

de gemeenteraad beschouwen we daarom als een voldoende voorwaarde voor winst door 

initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum. Als grenswaarde hanteren 

we een stemmenpercentage op protestpartijen van 10%. Is het stemmenpercentage op 

protestpartijen hoger dan 10%, dan kennen we de casus de waarde ‘1’ toe. Ligt het aandeel 

van de stemmen op of onder de 10%, dan is de waarde ‘0’.

De vierde conditie spitst zich toe op het institutioneel vertrouwen (TRUST). Een 

hoge mate van institutioneel vertrouwen is niet alleen van belang voor het vertrouwen 

van burgers in allerlei politieke en maatschappelijke instanties, maar tevens op het 

stemgedrag van kiezers in het geval van een referendum. Kiezers die weinig institutioneel 

vertrouwen hebben, stemmen bij een referendum eerder ‘tegen’ de plannen van het 

gemeentebestuur dan ‘voor’. Wanneer burgers relatief veel vertrouwen hebben in 

politieke en maatschappelijke instituties, stemmen ze eerder ‘voor’ plannen afkomstig van 

het bestuur. Vanwege het ontbreken van een indicator die het institutioneel vertrouwen 

meet op gemeentelijke niveau en door de tijd heen, gebruiken we een proxy-variabele 

voor institutioneel vertrouwen. Deze proxy-variabele bestaat uit een vijftal losse factoren 

die we samenvoegen: opkomst bij verkiezingen, leeftijd, opleidingsniveau, mate van 

stedelijkheid en kerkbezoek (zie onder andere Kloosterman, 2010; Arends & Schmeets, 

2015). Tezamen beschouwen we deze conditie als een voldoende voorwaarde voor winst 

door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

De vijf factoren die in dit onderzoek samen het institutioneel vertrouwen vormen 

zijn als volgt geoperationaliseerd. Voor het meten van de opkomst bij verkiezingen pakken 

we een gemiddelde van de Tweede Kamerverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, 

Provinciale Statenverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement. Het gaat 

6



164

Hoofdstuk 6

daarbij steeds om de verkiezingen die qua tijd het dichtst bij het gemeentelijke referendum 

zijn gehouden. Van de vier verkiezingen nemen we de gewogen gemiddelde opkomst 

als indicator voor institutioneel vertrouwen. Verkiezingsuitslagen ontlenen we aan de 

verkiezingsdatabase van de Kiesraad. Voor het vaststellen van de bevolkingsopbouw 

kijken we naar het percentage van de bevolking tussen de 18 en 45 jaar oud in het jaar van 

het referendum. Deze gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). Qua opleidingsniveau kijken we naar het percentage hoogopgeleide bevolking in 

de desbetreffende gemeente. Iedereen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding valt in 

de categorie hoogopgeleid. We richten ons specifiek op de hoogopgeleide bevolking in 

de leeftijdscategorie 15-65 jaar omwille van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid 

van de gegevens. De informatie over het opleidingsniveau komt van het CBS en heeft 

zoveel mogelijk betrekking op het opleidingsniveau van de bevolking in het jaar waarin 

het referendum plaatsvond. In het enkele geval waarin geen informatie over het relevante 

jaar voorhanden bleek te zijn, kozen we voor gegevens die qua tijd zo dicht mogelijk bij het 

tijdstip van het referendum lagen.

Om de stedelijkheid van een gemeente te bepalen richten we ons op het aantal 

inwoners per km2 binnen de gemeentegrenzen in het jaar van de volksstemming. Deze 

informatie koppelen we vervolgens aan de standaard-vijfpuntsschaal die het CBS gebruikt 

als indicator voor de mate van stedelijkheid van gemeenten. We kennen vervolgens een 

score toe aan de gemeenten gebaseerd op de vijfpuntsschaal. De laatste factor heeft 

betrekking op de frequentie van het kerkbezoek. We kijken naar het percentage van de 

inwoners dat regelmatig (minstens eenmaal per maand) een religieuze dienst bezoekt. Cijfers 

over kerkbezoek zijn wederom afkomstig van het CBS. Informatie over het kerkbezoek 

in gemeenten is spaarzaam; daarom is het onmogelijk het kerkbezoek in gemeenten te 

relateren aan het jaar van de volksstemming. Enkel twee metingen in de periode 2010-

2013 en 2010-2014 zijn beschikbaar. De gegevens uit de eerste meting zijn gebruikt voor 

de casus tot en met 2013; de gegevens uit 2010-2014 zijn gebruikt voor de raadgevende 

referenda na 2013.

De gegevens uit de vijf genoemde factoren zijn opgeteld en gemiddeld om zo per 

casus tot een institutionele vertrouwensscore te komen. Een relatief lage vertrouwensscore 

bezien wij als een voldoende voorwaarde voor de kans van de initiatiefnemers om een 

raadgevende volksstemming te ‘winnen’. Wanneer de geaggregeerde vertrouwensscore 

op of onder de 50% ligt, krijgt de casus in kwestie een score van ‘1’. Wanneer de 

vertrouwensscore boven de 50% ligt, kennen we de score ‘0’ toe.

De vijfde conditie is het tijdsbestek waarin het bestuur bestuurt (Key, 1996; Qvortrup, 

2016). De redenering hierachter is dat regeren vraagt om het nemen van moeilijke 

beslissingen. Door het nemen van beslissingen jaag je mensen tegen je in het harnas. Hoe 

langer een bestuur aan de macht is, hoe groter de kans dat meer mensen ontevreden zijn 

met het gevoerde beleid. In het geval van een referendum neemt dan de kans af dat het 
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bestuur een volksraadpleging ‘wint’. Wanneer het bestuur kort bestuurt — de honeymoon-

periode — krijgt het eerder het voordeel van de twijfel. De kans dat het een stemming 

‘wint’ is dan groter. Een relatief lange bestuursperiode ten tijde van het referendum is naar 

verwachting dus een voldoende voorwaarde voor winst door initiatiefnemers van een 

gemeentelijk raadgevend referendum.

Tabel 6.2 Crisp-set datamatrix winst en niet-winst gemeentelijke raadgevende referenda, dertig casus

Casus Opkomst 
referendum 
(TURN)

Politieke 
overeenstem-
ming (SUP)

Steun voor 
protestpartijen 
(PROT)

Institutioneel 
vertrouwen 
(TRUST)

Honeymoon-
periode 
bestuur 
(GOV)

Winst of 
niet-
winst bij 
referendum 
(uitkomst 
— OUT)

Amrsf95 0 0 0 1 0 0

Adam95a 1 0 0 1 0 1

Adam95b 1 0 0 1 0 1

Leid95 1 0 1 0 0 1

Gravel96 1 1 0 1 1 1

Zwol96 1 0 0 1 1 0

AdamSp97 1 0 1 1 1 1

Adam97a 1 0 0 1 1 0

Adam97b 0 0 0 1 1 0

Zndvrt97 1 1 0 1 1 1

Gorch99 1 0 0 1 0 0

Nwegn99 0 1 0 1 0 0

Adam01 0 0 0 1 1 0

Grong01 1 0 1 1 1 1

Adam02 1 1 1 1 0 1

Enkhzn02 1 0 1 1 0 0

Voernd03 1 1 0 1 0 1

Hilvsm04 0 1 1 1 1 0

Huizn04 1 1 1 1 1 1

Grong05 1 0 1 0 1 0

Soest05 1 0 0 1 1 0

Zwol05 1 0 0 1 1 1

Delft06 1 0 1 0 0 1

Nmgen06 1 0 1 1 1 1

AdamWstp08 0 0 1 0 1 0

AdamWst10 1 0 0 0 0 0

Anhm13 0 1 1 1 1 0

AdamCtm14 1 0 1 0 1 0

Anhm16 0 0 1 1 0 0

Rttrdm16 0 1 1 1 1 0

6



166

Hoofdstuk 6

We leggen de kwalitatieve grens voor de vraag of een casus binnen of buiten de set 

‘tijdsduur waarin de lokale coalitie bestuurt’ valt bij twee jaar, oftewel 730 dagen. Het gaat 

om 730 dagen na de relevante gemeenteraads- of stadsdeelraadsverkiezingen vanwege 

het ontbreken van specifieke gegevens over de start van lokale coalities. We corrigeren 

de gegevens wanneer het college van burgemeester en wethouders (B&W) tussentijds is 

afgetreden. De telling begint dan na de installatie van het nieuwe college van B&W. Als 

het referendum binnen 730 dagen plaatsvindt na de laatstgehouden verkiezingen voor de 

gemeenteraad (of stadsdeelraad), kennen we de waarde ‘0’ toe. Is het referendum minstens 

twee jaar na de verkiezingen gehouden dan scoort de betreffende casus de waarde ‘1’. 

In tabel 6.2 is de datamatrix te vinden waarin de scores per casus en per conditie zijn 

weergeven. De onderliggende gegevensbestanden zijn na te lezen in bijlage D. Figuur 6.1 

toont een schematisch overzicht van het model van stemgedrag dat in de empirische analyse 

wordt onderzocht.

6.8 Conclusie

De zoektocht naar verklaringen voor winst bij raadgevende referenda blijkt een 

zoektocht te zijn naar bepaalde configuraties van condities die leiden tot deze uitkomst. 

De onderzoeksmethode Qualitative Comparative Analysis (QCA) — de systematische 

kwalitatieve vergelijkende analyse — heeft de potentie ons van antwoorden op de centrale 

onderzoeksvraag te voorzien. Deze methode houdt rekening met het samenspel tussen 

verschillende condities en kan leiden tot meerdere configuraties van condities die een 

verklaring geven voor de gezochte uitkomst. QCA is bovendien geschikt voor toepassing 

in situaties waarbij de hoeveelheid casus enigszins beperkt is. We kiezen voor de crisp-

set-variant waarbij de condities en de uitkomst dichotoom worden gecodeerd. De code 0 

staat voor afwezigheid van een conditie/uitkomst; de code 1 staat voor aanwezigheid. Met 

behulp van de criteria voor operationalisatie hebben we alle voor dit onderzoek relevante 

condities geoperationaliseerd en gekalibreerd volgens QCA-criteria.

Een verkenning van de internationale literatuur over winst en verlies bij referenda 

heeft in totaal vijf condities naar voren gebracht die van verklarende betekenis kunnen zijn 

voor winst én die van toepassing zijn op de Nederlandse context. Het gaat achtereenvolgens 

om: de opkomst bij het gemeentelijke referendum (TURN), politieke overeenstemming 

in de gemeenteraad (SUP), steun voor protestpartijen in de gemeenteraad (PROT), 

het institutioneel vertrouwen van burgers (TRUST) en de tijdsduur waarin de lokale 

coalitie bestuurt (GOV). Deze condities kunnen alleen of gecombineerd (in verschillende 

samenstellingen) noodzakelijk of voldoende zijn voor de verklaring van winst. Of deze 

condities een verklarende rol spelen en in welke samenstelling(en) zal moeten blijken uit 

de QCA-analyse in het volgende hoofdstuk.
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7. QCA-ANALYSE WINST EN NIET-WINST BIJ 
GEMEENTELIJKE RAADGEVENDE REFERENDA

7.1 Introductie

Dit hoofdstuk richt zich op de QCA-analyse. Het doel is om te achterhalen welke 

configuraties van condities in samenspel leiden tot de uitkomst winst vanuit het perspectief 

van de initiatiefnemers van een raadgevend referendum. Input voor de analyse vormen 

de vijf condities in relatie tot de dertig referendumcasus uit de vorige twee hoofdstukken. 

Met behulp van enkele computerprogramma’s — ‘R’ en ‘TOSMANA’ — zal de QCA-analyse 

daadwerkelijk vorm krijgen. De nadruk ligt vooral op de QCA-analyse van de uitkomst winst 

(uitkomst ‘1’ en ‘Y’ in crisp-set QCA-termen). Er volgt ook een QCA-analyse van de uitkomst 

niet-winst (uitkomst ‘0’ en ‘~Y’ in csQCA-termen).

De QCA-analyse, zowel van de uitkomst winst als de uitkomst niet-winst, verloopt in 

vijf stappen. De eerste stap is het identificeren van eventuele noodzakelijke condities. De 

tweede stap richt zich op het identificeren van eventuele voldoende condities. De derde 

stap is het proces van booleaanse minimalisering. De vierde stap gaat over de omgang met 

logical remainders. In de vijfde stap staan we uitvoerig stil bij de resultaten van de analyse 

en de betekenis daarvan voor de praktijk van het Nederlandse referendum.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. De QCA-analyse van noodzakelijke 

condities voor winst komt in paragraaf 7.2 aan de orde. Paragraaf 7.3 bevat de analyse van 

voldoende condities. De procedure van booleaanse minimalisering volgt in paragraaf 7.4. 

Paragraaf 7.5 presenteert een bespreking en analyse van zogeheten logical remainders. De 

analyse van casus met de uitkomst niet-winst behandelen we in paragraaf 7.6. Paragraaf 

7.7 sluit af met een reflectie op de resultaten.

7.2 QCA-analyse van noodzakelijke condities voor winst

De eerste stap in de QCA-analyse, in lijn met de standards of good practice van QCA, is het 

nagaan of er sprake is van noodzakelijke condities (Ragin, 2000; Schneider & Wagemann, 

2007; Schneider & Wagemann, 2012). Een conditie is noodzakelijk als deze altijd aanwezig is 

bij een gegeven uitkomst; zonder deze conditie doet de uitkomst zich simpelweg niet voor. In 

hoofdstuk 6 stelden we al dat een drempel voor consistentie (consistency of necessity — Con. 

Nec.),139 één van de maatstaven voor het aantonen van noodzakelijkheid, van minstens 0.9 

139 Consistency of necessity, coverage of necessity en relevance of necessity zijn alle drie maatstaven 
die behulpzaam zijn voor het vaststellen en omgaan met scheve distributies van lidmaatschap 
(skewed distributions of membership) in de conditie(s), de uitkomst of beide. Lidmaatschap in een 
set kent een scheve distributie als het grootste deel van de casus een hoge of lage lidmaat-
schapsscore heeft in een set. Dergelijke distributies kunnen leiden tot foutieve conclusies over 
noodzakelijke en voldoende condities. Vandaar dat we in de QCA-analyse stilstaan bij deze drie 
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voldoet om een conditie als noodzakelijk te kunnen classificeren. Anders gezegd, minstens 

90% van het empirisch materiaal moet overeenkomen met de eisen van noodzakelijkheid, 

alvorens we mogen aannemen dat een conditie daadwerkelijk noodzakelijk is voor de 

uitkomst (Ragin, 2006; Schneider & Wagemann, 2012, p. 278; Meyer et al., 2015, p. 149).

Aanvullend kijken we ook naar de dekkingsgraad van noodzakelijkheid (coverage of 

necessity — Cov. Nec.) en de relevantie van noodzakelijkheid (relevance of necessity — RoN). 

Deze twee indicatoren vormen de basis voor de interpretatie van relevantie en trivialiteit 

van potentieel noodzakelijke condities (Schneider & Wagemann, 2012, p. 144). De waarden 

voor coverage of necessity zijn doorgaans vrij hoog en liggen zelden onder de 0.5 (Meyer 

et al., 2015, p. 150). Daarom hanteren we een ondergrens van 0.6 ten aanzien van de 

dekkingsgraad van noodzakelijkheid. Voor de relevantie of trivialiteit van noodzakelijkheid 

sluiten we aan bij de voorgestelde formule en interpretatie van Schneider en Wagemann 

(2012, pp. 236-237). Lage waarden voor de relevantie van noodzakelijkheid wijzen op 

een triviale noodzakelijke conditie, terwijl hoge waarden juist wijzen op een niet-triviale 

noodzakelijke conditie. Als omslagpunt voor de bepaling van trivialiteit gebruiken we een 

ondergrens van 0.6.

Het beoordelen van de waarden van de coverage of necessity en relevance of necessity 

is enkel zinvol als een conditie eerst de consistency threshold van 0.9 overschrijdt. Wanneer 

dit niet het geval is, laten we de twee overige genoemde indicatoren voor noodzakelijkheid 

buiten beschouwing en beoordelen we de conditie als niet zijnde noodzakelijk (Schneider 

& Wagemann, 2009; Meyer et al., 2015).

Box 7.1 Met welke programma’s zijn de berekeningen en analyses uitgevoerd?

Voor de vereiste berekeningen en analyses maken we gebruik van de open source 
softwareprogramma’s ‘R’ (versie 3.3.2) en ‘RStudio’ (versie 1.0.136) in combinatie met de 
softwarepakketten ‘QCA’, ‘SetMethods’, ‘devtools’, ‘QCAGUI’, ‘shiny’ en ‘venn’. De basis voor de 
gebruikte syntax voor het softwareprogramma R is een R-script van Vis uit 2009. Dit script is 
zodanig aangepast dat het geschikt was voor toepassing op de voor dit onderzoek samengestelde 
datamatrix (Tabel 6.2). Als extra controle zijn de berekeningen tevens uitgevoerd via de 
computerprogramma’s ‘fsQCA’ (versie 3.0) en ‘TOSMANA’ (versie 1.5.2.2). Het Venndiagram is 
gemaakt met behulp van de ‘visualize’-functie in TOSMANA. Voor de kalibratie van de afzonderlijke 
condities en de achterliggende informatiebronnen verwijzen we naar hoofdstuk 6 en bijlagen D en F.

De analyse van noodzakelijkheid, waarvan de resultaten zijn weergegeven in Tabel 

7.1, maakt duidelijk dat enkel de aanwezigheid van de conditie TURN — een relatief hoge 

opkomst bij een referendum — boven de gestelde grenswaarde van 0.9 voor consistentie 

uitkomt. De conditie TURN heeft een score van 1.000, wat wil zeggen dat iedere keer dat 

een referendum is ‘gewonnen’ door initiatiefnemers, deze conditie aanwezig is. De overige 

condities blijven onder de gestelde grenswaarde, zowel bij aanwezigheid van de conditie 

(weergegeven in hoofdletters) als bij afwezigheid (weergegeven in kleine letters). De overige 

maatstaven (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 232-249).

7
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waarden van de consistency of necessity (Cons. Nec.) schommelen tussen de 0.000 (conditie 

turn) en 0.846 (conditie TRUST). Ten aanzien van de coverage of necessity (Cov. Nec.) liggen 

de waarden tussen 0.000 (conditie turn) en 0.619 (conditie TURN).

Voordat we kunnen concluderen dat de conditie TURN noodzakelijk is, dienen we 

naast de consistentiescore rekening te houden met de zo-even genoemde dekkingsgraad 

en relevantie van noodzakelijkheid. De Cov. Nec. waarde van TURN komt uit op 0.619 

en daarmee voldoet deze conditie aan de gestelde norm van 0.6. De relevantie van 

noodzakelijkheid valt echter relatief laag uit: 0.529 — onder de grenswaarde van 0.6. 

Dit duidt op een triviale noodzakelijke conditie. De geconstateerde trivialiteit kan 

berusten op twee oorzaken: 1) conditie X kan méér verklaren dan uitkomst Y; 2) conditie 

X is nagenoeg gelijk aan uitkomst Y (Schneider & Wagemann, 2012, p. 235). Het zou op 

grond van de relevantie van noodzakelijkheid onterecht zijn de conditie TURN aan te 

duiden als noodzakelijke voorwaarde voor de uitkomst. De conclusie is dan ook dat er 

geen noodzakelijke condities zijn die leiden tot winst inzake gemeentelijke raadgevende 

referenda in Nederland.

Tabel 7.1 Analyse van aan- en afwezigheid noodzakelijke condities voor winst

Conditie140 Con. Nec. Cov. Nec. RoN

TURN 1.000 0.619 0.529

turn 0.000 0.000 0.409

SUP 0.385 0.556 0.840

sup 0.615 0.381 0.409

PROT 0.538 0.438 0.609

prot 0.462 0.429 0.667

TRUST 0.846 0.458 0.316

trust 0.154 0.333 0.857

GOV 0.538 0.389 0.522

gov 0.462 0.500 0.750

In tegenstelling tot de analyse van voldoende condities hieronder heeft het geen 

zin na te gaan of diverse AND (*)-combinaties van condities noodzakelijk zijn voor de 

uitkomst. Volgens de regels van de formele logica kunnen enkel AND-combinaties de test 

van noodzakelijkheid doorstaan wanneer deze combinaties worden gevormd door condities 

die afzonderlijk voldoen aan de gestelde noodzakelijkheidseisen. Niet-noodzakelijke 

condities kunnen dus geen noodzakelijke conjunctie of combinatie vormen (Schneider & 

Wagemann, 2012, pp. 72-73). Het combineren van condities door middel van de logische 

140 Condities die zijn weergegeven met hoofdletters (bijvoorbeeld TURN), duiden op de aanwezig-
heid (cijfer ‘1’ in csQCA-termen) van een conditie. Wanneer condities zijn geschreven met een 
kleine letter (bijvoorbeeld turn), gaat het om de afwezigheid (cijfer ‘0’ in QCA-termen) van de 
desbetreffende conditie.
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OR (+) behoort wel tot de mogelijkheden. Door dergelijke combinaties kunnen ‘unies van 

condities’ ontstaan die de grens van noodzakelijkheid passeren, zelfs wanneer de condities 

apart niet noodzakelijk blijken te zijn. Schneider & Wagemann (2012, p. 74) adviseren 

echter voorzichtig te zijn met deze strategie, omdat het op deze wijze al te gemakkelijk is 

tot noodzakelijke combinaties van condities te komen. Deze strategie heeft volgens hen 

enkel zin als hier sterke theoretische noties of substantieve argumenten aan ten grondslag 

liggen. Daar is geen sprake van in deze setting.

Dat er geen noodzakelijke (combinaties van) condities zijn is niet uniek. Veel sociale 

fenomenen worden bepaald door een samenspel van meerdere condities en factoren en 

hangen bovendien sterk samen met de context. Voor de verdere QCA-analyse heeft dit 

geen gevolgen. We verleggen daarom de aandacht naar een onderzoek van een ander soort 

condities.

7.3 QCA-analyse van voldoende condities voor winst

De tweede stap in de QCA-analyse is het onderzoeken of er sprake is van voldoende 

condities voor winst. Hiervoor gebruiken we alle vijf de condities uit hoofdstuk 6 en 

alle dertig centrale casus in dit onderzoek. Als startpunt construeren we de crisp-set-

waarheidstabel (truth table) met daarin alle rijen met mogelijke combinaties/configuraties 

van condities die empirische casus bevatten (Tabel 7.2). Deze rijen vormen de basis voor het 

bepalen van combinaties van condities die een voldoende voorwaarde zijn voor de uitkomst. 

Zeventien rijen van de 25 = 32 logische combinaties worden gedekt door het beschikbare 

empirisch materiaal. De resterende vijftien rijen zijn logical remainders, waarvoor geen 

empirisch materiaal voorhanden is, maar die wel relevant zijn voor het proces van 

booleaanse minimalisering en daarmee de uitkomstformule. De aanwezigheid van logical 

remainders duidt op een begrensde empirische verscheidenheid (limited diversity) die verder 

onderzocht moet worden. Verderop gaan we nader in op deze logische combinaties zonder 

casus en beslissen we over het al dan niet meenemen van de ‘lege’ waarheidstabelrijen in 

het minimaliseringsproces.

Iedere rij in de waarheidstabel met als uitkomst de waarde ‘1’ (kolom ‘OUT’ in Tabel 

7.2) is een voldoende voorwaarde voor winst. Zonder minimalisering is de uitkomstformule 

voor winst bij raadgevende referenda de volgende:

TURN*sup*PROT*TRUST*GOV + TURN*sup*PROT*trust*gov + 

TURN*SUP*prot*TRUST*GOV + TURN*SUP*prot*TRUST*gov + 

TURN*SUP*PROT*TRUST*gov + TURN*SUP*PROT*TRUST*GOV → OUT (winst)

De niet-geminimaliseerde oplossing beslaat zes afzonderlijke paden, primitive expressions 

genoemd, die alle leiden tot winst voor de initiatiefnemers of tegenstanders van de 

gemeentelijke plannen. Hoofdletters duiden op de aanwezigheid van een conditie; kleine 

7
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letters indiceren de afwezigheid van condities. De asterisk (*) staat voor de booleaanse 

‘AND’ en het plusteken (+) voor de booleaanse ‘OR’. De oplossing is complex te noemen 

en daarom lastig te vertalen naar begrijpelijke en werkbare bevindingen. Bovendien is 

geen rekening gehouden met eventuele inconsistente casus en logical remainders. Om een 

betrouwbaar beeld te schetsen dienen we met deze zaken rekening te houden in de analyse. 

We beginnen met de consistentie van de casus.

Tabel 7.2 Crisp-set-waarheidstabel141 voor winst

Rij TURN SUP PROT TRUST GOV OUT (N) Incl. PRI Casus

24. 1 0 1 1 1 1 (3) 1.000 1.000 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06

21. 1 0 1 0 0 1 (2) 1.000 1.000 Leid95; Delft06

28. 1 1 0 1 1 1 (2) 1.000 1.000 Gravel96; Zndvrt97

27. 1 1 0 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Voernd03

31. 1 1 1 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Adam02

32. 1 1 1 1 1 1 (1) 1.000 1.000 Huizn04

19. 1 0 0 1 0 0 (3) 0.667 0.667 Adam95a; Adam95b; Gorch99

20. 1 0 0 1 1 0 (4) 0.250 0.250 Zwol96; Adam97a; Soest05; 
Zwol05

16. 0 1 1 1 1 0 (3) 0.000 0.000 Hilvsm04; Anhm13; Rttrdm16

4. 0 0 0 1 1 0 (2) 0.000 0.000 Adam97b; Adam01

22. 1 0 1 0 1 0 (2) 0.000 0.000 Grong05; AdamCtm14

3. 0 0 0 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Amrsft95

6. 0 0 1 0 1 0 (1) 0.000 0.000 AdamWstp08

7. 0 0 1 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Anhm16

11. 0 1 0 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Nwegn99

17. 1 0 0 0 0 0 (1) 0.000 0.000 AdamWst10

23. 1 0 1 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Enkhzn02

141 OUT staat voor de uitkomstwaarde. N staat voor het aantal casus in de configuratie. Incl. staat 
voor de sufficiency inclusion score, ook wel de consistentiescore genoemd. PRI staat voor propor-
tional reduction in inconsistency. Deze indicator is van belang voor de fuzzy-set-variant van QCA 
voor het vaststellen van het mogelijke probleem van simultane subset-relaties. Een simultane 
subset-relatie doet zich voor als een (combinatie van) conditie(s) voldoende blijkt te zijn voor 
zowel de uitkomst (Y) als de niet-uitkomst (~Y). Dit is logisch tegenstrijdig met elkaar: een en 
dezelfde conditie kan niet een voldoende voorwaarde zijn voor de uitkomst en niet-uitkomst. 
PRI geeft aan in hoeverre een conditie X specifiek een subset is van de uitkomst (Y) en niet 
een subset van de niet-uitkomst (~Y). Een relatief lage PRI-score, bijvoorbeeld onder de 0.5, 
wijst op een mogelijke simultane subset-relatie (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 242-243). 
De volgorde waarin de rijnummers in de waarheidstabel zijn gepresenteerd is gebaseerd op 
de mate van inclusie ten opzichte van de uitkomst. De rij met de hoogste inclusiescore én de 
meeste casus staat bovenaan.
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Van twee waarheidstabelrijen — nummers 19 en 20 in Tabel 7.2 — ligt de 

consistentiewaarde onder de 1.000, maar boven de 0.000. Dit betekent dat deze rijen 

casus bevatten die zowel de aanwezigheid als de afwezigheid van de te verklaren uitkomst 

vertonen (winst én niet-winst). Deze rijen worden ook wel contradictory truth table rows, of 

tegenstrijdige waarheidstabelrijen, genoemd. Tegenstrijdige rijen vormen een probleem 

en vergen onze speciale aandacht. Het analytische probleem met tegenstrijdige rijen is 

dat we niet weten of ze een voldoende voorwaarde vormen voor de uitkomst (Y), de niet-

uitkomst (~Y), of geen van beide, en of we deze rijen wel of niet mee moeten nemen in de 

minimaliseringsprocedure voor Y, ~Y of geen van beide (Schneider & Wagemann, 2012, p. 

120).

Binnen QCA bestaan meerdere oplossingsstrategieën voor het bestaan 

van tegenstrijdige rijen in waarheidstabellen, zowel voorafgaand aan als tijdens 

het minimaliseringsproces. De drie belangrijkste strategieën voorafgaand aan het 

minimaliseringsproces zijn: 1) het toevoegen van een extra conditie aan de waarheidstabel; 

2) het opnieuw definiëren van de onderzoekspopulatie — en dus casus toevoegen en/of 

verwijderen; 3) het herspecificeren van de definitie, conceptualisatie, en/of de meting van 

de uitkomst of conditie(s). Deze strategieën kennen evidente voor- en nadelen. Zo zal het 

toevoegen van een conditie ertoe leiden dat het aantal logische combinaties exponentieel 

vermeerdert, evenals de kans op meer logical remainders. Het is dan ook niet ongebruikelijk 

dat onderzoekers het minimaliseringsproces starten met tegenstrijdige rijen in de 

waarheidstabel (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 120-122). Eveneens drie strategieën 

zijn mogelijk gedurende het minimalisatieproces: 1) het uitsluiten van alle tegenstrijdige 

rijen in het minimalisatieproces; 2) het toevoegen van alle tegenstrijdige rijen in het 

minimalisatieproces; 3) het aan de computer overlaten om assumpties te doen ten aanzien 

van tegenstrijdige rijen (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 120-122). Hieronder behandelen 

we de inconsistente casus en komen we tot een keuze voor de te hanteren strategie.

Inconsistente casus: Gorinchem (1999)

Voordat we starten met de minimaliseringsprocedure, staan we stil bij de casus die de 

inconsistentie veroorzaken. Het gebruik van crisp-set-QCA impliceert dat het hier gaat 

om casus die te typeren zijn als true logically contradictory cases (Schneider & Wagemann, 

2012, p. 127). Om welke casus gaat het precies? Kunnen we op basis van het beschikbare 

materiaal een (voorlopige) verklaring geven van de zichtbare tegenstrijdigheid? Zijn er valide 

argumenten om deze casus te beschouwen als outliers (en daarom te negeren in de verdere 

analyse)? Geven de casus aanleiding tot het toevoegen van extra condities? Aan de hand van 

een analyse van beschikbare documentatie formuleren we een antwoord op deze vragen.

Het referendum in de gemeente Gorinchem in 1999 vormt het struikelblok in rij 19 

van de waarheidstabel. Het is de enige casus in de waarheidstabel die als niet-winst voor de 

initiatiefnemers te boek staat. Twee andere casus noteren een winst bij een combinatie van 

7
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de conjunctie tussen condities TURN*sup*prot*TRUST*gov. De stemming in Gorinchem ging 

over het concept-raadsvoorstel voor het vestigen van een asielzoekerscentrum (azc) aan de 

Griendweg in Gorinchem-Oost (De Stad Gorinchem, 1 december 1998). Het referendum 

werd gehouden op woensdag 20 januari 1999.

Het initiatief voor het referendum is genomen door een groep inwoners uit Dalem, 

onder aanvoering van Margot van Mourik-Wijkniet. De voornaamste reden voor het 

aanvragen van de stemming was dat de inwoners, naar eigen zeggen, niet of nauwelijks door 

de gemeente Gorinchem waren geïnformeerd over de komst van een azc naar de gemeente. 

Ook vond een deel van de inwoners dat zij niet eerlijk/onvolledig was geïnformeerd over 

de locatiekeuze voor een azc. Zo kwam de informatievoorziening vrij laat op gang en in een 

periode dat veel Gorinchemers op vakantie waren. De initiatiefnemers stonden achter het 

unanieme besluit van de raad om een azc in Gorinchem te vestigen. Het was ze meer te doen 

om de keuze voor de locatie aan de Griendweg in het oosten van Gorinchem. Deze keuze 

was te snel gemaakt en bewoners waren niet betrokken in dit proces. Het was in ieder geval 

te kort dag om overige locaties in Gorinchem op geschiktheid te onderzoeken.

De initiatiefnemers hadden bovendien het vermoeden dat de locatiekeuze al vastlag 

op het moment dat positief werd geadviseerd over de komst van een azc. Men voelde zich in 

het gehele proces onmondig en met minachting behandeld en bovendien zeer teleurgesteld. 

De enige mogelijkheid om de bevolking alsnog in het proces te betrekken was door het 

aanvragen van een referendum (Van Mourik-Wijkniet, 29 oktober 1998). De brief van de 

initiatiefnemers ging vergezeld van 999 ondersteuningsverklaringen voor een referendum 

over de voorgestelde locatiekeuze van het azc. Het gevoelige onderwerp, een relatief 

hoge opkomst bij het referendum en een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen 

scheppen de verwachting dat de initiatiefnemers de stemming zouden ‘winnen’, net als bij 

de casus Amsterdam (1995a) en Amsterdam (1995b) in dezelfde combinatie van condities. 

Maar het referendum werd gewonnen door het gemeentebestuur. Een meerderheid van 

59,1% van de opgekomen kiezers stemde weliswaar tegen de locatiekeuze van het azc, 

maar de opkomst was lager dan de vereiste 50%. Krantenartikelen over het referendum 

en stukken uit het gemeentelijk dossier geven enkele indicaties voor aspecten die mogelijk 

hebben bijgedragen aan de niet-winst van de initiatiefnemers.

Een eerste indicatie heeft betrekking op de institutionele arrangementen. De 

referendumverordening van Gorinchem bevatte een vrij hoge drempel met betrekking 

tot de rechtsgeldigheid. Minstens 50% van de kiesgerechtigden moest gaan stemmen om de 

uitslag geldig te laten zijn. Deze drempel is aanzienlijk te noemen, zeker wanneer deze wordt 

vergeleken met soortgelijke drempels bij raadgevende referenda in andere gemeenten (zie 

Tabel 5.1). Bij een meer gangbare opkomstdrempel van 30% hadden de initiatiefnemers de 

stemming gewonnen.

Mogelijk is de opkomst lager uitgevallen door de opzienbarende moord op twee 

jonge vrouwen in Gorinchem enkele dagen voor het referendum. Froukje Schuitmaker en 
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Marianne Roza bezochten op 9 januari een café in het centrum van Gorinchem. Terwijl ze 

hun jas ophaalden, werden de vrouwen geraakt door kogels uit een pistool van iemand die 

twaalf keer door een gesloten deur schoot. Twee broers, die later werden veroordeeld voor 

de schietpartij, schoten op de deur omdat ze eerder op de avond na een onenigheid door 

het personeel uit het café waren gezet (NRC Handelsblad, 10 januari 2000). Een week na de 

schietpartij liepen ruim dertigduizend mensen mee in een stille tocht voor de slachtoffers. 

Enkele dagen daarna vond het referendum plaats. Deze gebeurtenis heeft veel indruk 

gemaakt op de inwoners van Gorinchem en mogelijk negatief gewerkt voor de opkomst bij 

het referendum. Een inwoner van Gorinchem verwoordde het op de dag van het referendum 

als volgt: ‘...Ik was gisterenavond op een verjaardag en heb niemand horen zeggen dat hij 

vandaag zou gaan stemmen. De mensen zitten nog vol van die moordpartij en hebben hier 

helemaal geen zin meer in’ (De Stad Gorinchem, 26 januari 1999).

Een ander aspect is de vraag die burgers kregen voorgelegd. Deze was als volgt: ‘Bent 

u voor of tegen de opvang van asielzoekers in een nieuw te bouwen azc aan de Griendweg 

in Gorinchem-Oost?’ De stemvraag richtte zich primair op de locatiekeuze van het azc. 

De commissie die moest adviseren over de vraag had hier moeite mee. De raad had eerst 

een principebesluit genomen over de vestiging van een azc in Gorinchem. Daarna werd de 

Griendweg in Gorinchem-Oost door de raad aangewezen als de enige geschikte locatie. De 

commissie betwijfelde hierop het nut van het referendum (De Stad Gorinchem, 8 december 

1998; Gorcumse Courant, 9 december 1998). Hierdoor was namelijk onduidelijk of de 

gemeenteraad voor een alternatieve locatie zou kiezen in het geval van een ‘tegen’. Iedereen 

kon op deze manier zijn gelijk halen met de uitslag van het referendum. Niemand kon zich 

echt ‘winnaar’ noemen (Gorcumse Courant, 27 januari 1999). Mogelijk heeft de ambiguïteit 

in de vraagstelling bijgedragen aan een lagere opkomst.

Een nadere analyse van de uitslag wekt het vermoeden dat NIMBY-effecten een rol 

hebben gespeeld (De Stad Gorinchem, 3 november 1998a). Het azc zou worden gevestigd 

in het oostelijk deel van de gemeente. De inwoners in dit deel zouden dan ook potentieel 

de grootste overlast ervaren. Inwoners in de andere delen van Gorinchem zouden worden 

‘ontzien’; zij werden niet geconfronteerd met een azc in hun directe omgeving. Het verwachte 

NIMBY-effect is dat kiezers die dicht bij de locatie wonen eerder ‘tegen’ zullen stemmen 

dan kiezers die verder van de locatie woonachtig zijn. Veel inwoners vinden het wellicht 

belangrijk dat vluchtelingen worden opgevangen, maar dan liever niet in hun achtertuin. 

Kiezers die dicht bij de voorgenomen locatie woonden, gingen inderdaad vaker stemmen 

en kozen in ruime meerderheid tegen de locatiekeuze voor het azc (opkomst 59,8%, en 

77,13% wees de locatie af) (Gorcumse Courant, 27 januari 1999). Mogelijk stemden kiezers 

die verder van de locatie woonden ‘voor’ om te voorkomen dat het azc bij hen in de buurt 

zou worden gebouwd.

Het college van burgemeester en wethouders besloot om geen campagne te voeren 

voor het referendum. Veel partijen waren het niet eens met deze instelling van het college. 

7
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De raad had besloten tot een referendum, op verzoek van de bevolking, en men moest 

er nu een succes van maken. Burgemeester IJssels was persoonlijk tegenstander van het 

referendum over de locatie van het azc. Omdat hij voorzitter van het college was, ging 

hij mensen dan ook niet motiveren om te gaan stemmen. Het college beperkte zich tot 

het zo objectief mogelijk informeren over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de locatie. De rest 

werd ter invulling overgelaten aan de politieke partijen (Gorcumse Courant, 2 december 

1998). IJssels stak zijn onvrede over het referendum niet onder stoelen of banken. Hij wilde 

het onderwerp zoveel mogelijk buiten de politieke arena houden. Toen dit niet lukte trok 

IJssels zijn handen ervan af en liet het onderwerp over aan een wethouder. Verder liet 

hij in de media weten zich te schamen voor zijn raad, omdat die had ingestemd met het 

referendum. Hij herhaalde deze boodschap op de nationale televisie in het programma Het 

Lagerhuis (De Stad Gorinchem, 3 november 1998b). De houding en keuze van het college zijn 

opmerkelijk te noemen. Het college is verantwoordelijk voor een ordentelijke organisatie 

van verkiezingen en referenda. Een vast onderdeel van deze organisatie betreft meestal het 

bevorderen van de opkomst. Dat een burgermeester bewust niet oproept tot deelname aan 

een referendum past niet in de normale democratische traditie in Nederland. De afkeer die 

de burgmeester van Gorinchem had van dit referendum kan mensen hebben aangespoord 

niet te gaan stemmen. Feit is dat op de stemdag onvoldoende mensen de gang naar de 

stembus maakten voor een rechtsgeldige uitslag.

In de campagnetijd werd door de VVD in het blad Liberaal Nieuws felle kritiek geuit op 

de aangedragen locatie voor het azc. Het toeval wilde dat de gemeente Gorinchem de grond 

in Gorinchem-Oost waarop het azc moest verrijzen een tijd eerder duur had aangekocht. De 

grond had een agrarische bestemming. Door gebruik te maken van artikel 17 van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening kon het college de bestemming van de grond wijzigen. Hierdoor kon 

een tijdelijk azc met bijbehorende infrastructuur op de locatie worden gevestigd op kosten 

van het COA. Daarna zou het eenvoudig zijn op de grond een bedrijventerrein te realiseren 

of er woningen neer te zetten. In het lokale VVD-bulletin werd getwijfeld aan de motieven 

van de gemeente om het azc op deze locatie te vestigen. Andere belangen dan het louter 

humanitaire principe zouden een rol spelen (Gorcumse Courant, 23 december 1998; De 

Stad Gorinchem, 29 december 1998). Dit bericht was natuurlijk olie op het vuur voor de 

tegenstanders van de komst van het azc aan de Griendweg. Zij zagen zich extra gesteund 

in hun verzet tegen de vestiging van het azc op de genoemde locatie.

Dit voorbeeld doet denken aan een meer recente discussie in Geldermalsen over de 

komst van een azc. Eind 2015 liep de discussie over de vestiging van asielzoekers in de raad 

uit op rellen buiten de raadszaal. Voor het eerst in Nederland moest een raadsvergadering 

wegens geweld worden beëindigd (NRC Handelsblad, 16 december 2015). De gemeente 

Geldermalsen wilde een azc vestigen op een stuk grond van de gemeente en zo een financieel 

gat dichten. Het lukte de gemeente niet om de grondexploitatie van een bedrijventerrein 

rendabel te krijgen. Daardoor had de gemeente op korte termijn een bedrag van € 12,5 
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miljoen moeten afboeken op haar grondportefeuille. De vestiging van een azc zou de 

gemeente uit de brand helpen; de gemeente mocht voor de grond een grondprijs hanteren 

die gelijk stond aan die voor sociale woningbouw. Het azc zou een positief effect hebben 

op de grondpositie van de gemeente voor de komende tien jaar (NRC Handelsblad, 15 

december 2015).

Een laatste factor die mogelijk van invloed is geweest op winst voor het 

gemeentebestuur is de houding van de initiatiefnemers. Het verzet tegen de locatie begon 

beperkt. Margot van Mourik-Wijkniet startte de actie voor het referendum samen met 

een aantal vrijwilligers. Toen het referendum er zou komen, werd de groep uitgebreid. Het 

nieuwe ‘Comité Eerlijk Referendum’ begon de campagne netjes, met kritiek op de procedure, 

maar groeide mede door inmenging van personen van buiten Gorinchem steeds meer uit tot 

verzet tegen de komst van buitenlanders in het algemeen. Burgemeester IJssels maakte zelfs 

een vergelijking met de extreemrechtse Centrumdemocraten. De naam ‘Eerlijk Referendum’ 

vond hij daarom een aanfluiting (Gorcumse Courant, 27 januari 1999). De extreme houding 

van de initiatiefnemers ten opzichte van buitenlanders heeft mogelijkerwijs een deel van 

de bevolking doen besluiten niet deel te nemen aan de stemming.

Inconsistente casus: Zwolle (2005)

Een tweede inconsistente casus is het referendum in Zwolle van 2 maart 2005 over de 

verordening op de speelautomatenhallen. Deze verordening was in 2004 door de Zwolse 

gemeenteraad gewijzigd om nieuwbouwplannen voor het stadion van voetbalclub FC 

Zwolle te kunnen bekostigen. De wijziging van de verordening voorzag in een uitbreiding 

van het vestigingsgebied van een speelautomatenhal, namelijk in het nieuw te bouwen 

stadioncomplex voor FC Zwolle, en een verhoging van het totale aantal speelautomaten in 

de gemeente tot 400 (Rosema, 2005, p. 9; Lunsing, 2008, p. 105). Deze casus bevindt zich 

in rij nummer 20 van de waarheidstabel (Tabel 7.2). Het Zwolse referendum vertoont als 

enige van in totaal vier casus de uitkomst winst bij conjunctie TURN*sup*prot*TRUST*GOV. 

De overige drie casus, te weten Zwolle (1996), Amsterdam (1997a) en Soest (2005), laten 

in dezelfde conjunctie niet-winst zien.

Het uitgebreide evaluatierapport van deze stemming (zie Rosema, 2005) geeft 

inzicht in aanvullende aspecten die mogelijk hebben bijgedragen aan de winst van de 

initiatiefnemers bij de stembusgang en het daarmee gepaard gaande verlies aan de zijde 

van het gemeentebestuur. Zo wisten de tegenstanders van de wijziging van de verordening 

op de speelautomatenhallen zich effectief te verenigen in een initiatiefgroep — het 

´Burgercomité Tegen Uitbreiding Gokhallen´ — en konden zij rekenen op de steun van 

betrokkenen in de Zwolse politiek. Het initiatief voor het referendum werd daarnaast actief 

ondersteund door verschillende kerken in Zwolle. Kerkbesturen vreesden dat de komst 

van meer gokautomaten zou leiden tot meer verslavingsproblematiek. De kerken waren 
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in het bijzonder betrokken bij het verzamelen van de vereiste handtekeningen voor de 

volksraadpleging. Er was dus sprake van een coalitie van maatschappelijke tegenstanders.

De georganiseerde en proactieve houding van de tegenstanders kwam hen goed van 

pas tijdens de campagne. Daar waar de gemeente in het begin ervoor koos weinig werk te 

maken van de inhoudelijke campagne, stelden de tegenstanders/initiatiefnemers zich juist 

veel actiever op. Hierdoor lag het eerste initiatief steeds bij deze coalitie. Pas na advies van 

de referendumcommissie ging ook de gemeente zich in een later stadium nadrukkelijker 

profileren in de campagne (Rosema, 2005, p. 56). De in het begin achterblijvende campagne 

van de gemeente is niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de inwoners van Zwolle. Uit een 

na afloop van het referendum gehouden telefonische enquête blijkt dat een meerderheid 

van de inwoners ontevreden was over de door de gemeente verstrekte informatie over de 

argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ het raadsbesluit (Rosema, 2005, p. 60). Omdat de gemeente 

relatief laat startte met een op de inhoud toegespitste campagne, ontstond er veel ruimte 

voor de tegenstanders om zich inhoudelijk te profileren.

Verder, zo valt te lezen in het evaluatierapport, valt op dat de gemeentelijke campagne 

in het bijzonder gericht was op feiten: aantallen en statistieken. De lokale media toonden 

weinig belangstelling voor deze informatie. Een campagne die tevens was geënt op 

emotie had een verschil kunnen maken voor de voorstanders. Volgens Rosema (2005, p. 

57) baseren kiezers hun keuzes immers mede op hun emoties en niet enkel op feitelijke 

informatie. Daarnaast hebben de raadsfracties in Zwolle slechts in beperkte mate de moeite 

genomen om het raadsvoorstel tijdens de campagne te verdedigen. Het leeuwendeel van 

de campagne hebben de fracties aan het college overgelaten. De referendumcommissie 

oordeelde in haar rapport dat dit opmerkelijk was, aangezien gestemd werd over een besluit 

van diezelfde raad (Rosema, 2005, p. 57).

Voor het stemmen maakte men, zoals gangbaar was in die tijd, gebruik van 

elektronische stemmachines. Deze stemmachines waren voorzien van stemvellen die de 

vraag- en antwoordcategorieën vermeldden en waarop de kiezers hun voorkeur konden 

aangeven. Op de dag van de stemming was er sprake van slijtage aan de stemvellen op de 

stemcomputers. Bij diverse stembureaus ging de knop met ‘tegen’ slijten. Hieruit konden 

kiezers afleiden dat meer mensen ‘tegen’ dan ‘voor’ de gemeentelijke plannen hadden 

gestemd. Dit fenomeen kan zeker van invloed zijn geweest op de uitslag, zo concludeert 

Rosema (2005, p. 48). Dit was op te vatten als een indirect stemadvies.

Met behulp van de feasibility assessment technique heeft Lunsing (2008, p. 111) een 

berekening gemaakt van de machtsverdeling binnen de context van het Zwolse referendum. 

Hierbij is gekeken naar de hoeveelheid vrijwilligers, beschikbare financiële middelen, gezag 

en bereidheid tot de inzet van financiële middelen van alle betrokken actoren. Uit deze 

analyse komen de tegenstanders van de plannen veel sterker uit de bus. De verschillen 

tussen de voor- en tegenstanders worden vooral veroorzaakt door grote aantallen 

vrijwilligers aan de zijde van de SP en de kerken en de waardering voor het gezag van de 
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Zwolse kerken. De tegenstanders hadden een duidelijk machtsoverwicht gedurende het 

referendum, wat mogelijk in hun voordeel heeft gewerkt bij de stemming.

7.4 Booleaanse minimalisering

De derde stap in de QCA-analyse betreft het proces van booleaanse minimalisering. De 

analyses van de twee inconsistente casus illustreren eens te meer de complexe lokale 

contexten waarin het gemeentelijke referendum zich manifesteert. Tal van unieke 

gebeurtenissen en (toevallige) omstandigheden zijn mogelijk van invloed geweest op het 

referendumproces en daarmee de uitslag. De casus Gorinchem roept wellicht op tot het 

toevoegen van een conditie over het onderwerp van de stemming of over de houding 

van het college van burgemeester en wethouders in het proces. De Zwolse casus geeft 

mogelijk aanleiding tot het inzoomen op weersomstandigheden, campagnestrategieën 

en coalities van maatschappelijke tegenstanders. Toch zijn dergelijke toevalligheden geen 

aanleiding voor het herzien van het geconstrueerde model voor winst. Daarvoor zijn de 

gebeurtenissen bij deze referenda te toevallig en te sterk verbonden met de afzonderlijke 

contexten. Bovendien leidt het toevoegen van extra condities tot een exponentiële groei 

van de logische combinaties (2k) en een groei van de hoeveelheid problematische logical 

remainders. Het toevoegen van meer casus is eveneens geen realistische optie, omdat er 

simpelweg niet meer casus voorhanden zijn in Nederland in de periode 1906-2016.

We kiezen daarom voor een strategie waarbij we ons laten leiden door de omvang van 

de inconsistentie in de rijen van de waarheidstabel. We staan enige mate van inconsistentie 

toe en accepteren een minimale consistentiewaarde van 0.750 voor de inclusie van een 

waarheidstabelrij in het minimaliseringsproces (kolom Incl. in Tabel 7.2). Deze ondergrens is 

niet uit de lucht gegrepen, maar is een gangbare grenswaarde voor voldoende voorwaarde 

(Ragin, 2008; Schneider & Wagemann, 2012, p. 127; Meyer et al., 2015). Dit betekent dat 

minstens driekwart van alle casus in iedere rij van de waarheidstabel winst moet vertonen 

om deel uit te maken van de booleaanse minimaliseringsprocedure.

Zes rijen in de waarheidstabel hebben een consistentiewaarde van 1.000. Alle casus 

die worden gedekt door deze combinaties van condities laten de uitkomst winst zien. Twee 

rijen, met daarin de casus Gorinchem (1999) en Zwolle (2005), wijken af en tonen lagere 

scores. Rij 19 heeft een consistentiescore van 0.667; de score in rij 20 is 0.250. Deze twee 

rijen zijn te inconsistent — ze liggen immers onder de grenswaarde 0.750 — om te worden 

meegenomen in het minimaliseringsproces. Daarom zijn deze twee rijen gecodeerd met 0 

bij (OUT), ondanks het feit dat in beide rijen één casus winst als uitkomst heeft.

Via het proces van booleaanse minimalisering zijn we, met behulp van de 

computersoftware, in staat drie oplossingstermen, ook wel paden van conjuncturele 

causaliteit genoemd, te identificeren voor winst (Tabel 7.3). We kiezen hier expliciet voor 

de tussenoplossing (intermediate solution) omdat we, gebaseerd op theoretische noties, 

vermoeden dat de aanwezigheid van de condities zal leiden tot winst (zie paragraaf 4.3 en 
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de sectie logical remainders verderop). Met andere woorden: iedere keer dat een conditie 

aanwezig is, vermoeden we ook dat de uitkomst winst aanwezig zal zijn. De tussenoplossing, 

uitgedrukt met behulp van booleaanse operatoren, is de volgende (zie bijlage E voor een 

overzicht van de twee overige oplossingsformules):142

TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*trust*gov + TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT 

(winst)

Bovenstaande uitkomstformule, bestaande uit drie oplossingspaden, laat zich als volgt 

lezen. In pad 1 leidt een relatief hoge opkomst gecombineerd met relatief weinig politieke 

steun in de gemeenteraad en een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de 

bevolking tot winst inzake gemeentelijke raadgevende referenda. Pad 2 bevat een relatief 

hoge opkomst, relatief veel steun voor protestpartijen onder de bevolking, een relatief hoge 

mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking en een relatief korte periode dat het 

college van burgemeester en wethouders bestuurt. Gecombineerd dragen deze condities 

bij aan winst voor de initiators. Bij pad 3 gaat het om een combinatie van een relatief hoge 

opkomst, relatief veel steun voor protestpartijen onder de bevolking, een relatief lage mate 

van institutioneel vertrouwen onder de bevolking en een relatief lange periode dat het 

college van burgemeester en wethouders bestuurt. De drie paden hebben tezamen een 

solution consistency van 1.000 en een coverage van 0.769. Dit betekent dat de drie paden op 

consistente wijze 76,9% van de door initiatiefnemers gewonnen referenda verklaren. Het 

gaat hier om voldoende condities die in combinatie leiden tot winst.

Tabel 7.3 Voldoende condities voor winst, tussenoplossing143

Pad Tussenoplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. TURN*SUP*TRUST 1.000 1.000 0.385 0.308 Voernd03; Gravel96; 
Zndvrt97; Adam02; Huizn04

2. TURN*PROT*trust*gov 1.000 1.000 0.154 0.154 Leid95; Delft06

3. TURN*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.308 0.231 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06; Huizn04

Totale oplossing 1.000 1.000 0.769

Solution coverage: 0.769; solution consistency: 1.000

142 Hoewel de causale recepten van deze drie oplossingsformules van elkaar verschillen, zijn ze 
altijd gelijk in termen van logische waarheid en bevatten ze geen tegenstrijdige informatie (Le-
gewie, 2013).

143 Incl. staat voor de sufficiency inclusion score, ook wel de consistentiescore genoemd. Cov.r. staat 
voor de raw coverage score. Cov. u. staat voor de unique coverage score. PRI staat voor proportional 
reduction in inconsistency. Deze numerieke waarde geeft aan in hoeverre het zinvol is te weten 
dat een (configuratie van) conditie(s) X een subset is van de uitkomst Y en geen subset van de 
uitkomst ~Y (negatie, afwezigheid) (Schneider & Wagemann, 2012, p. 242). Een overzicht van alle 
drie mogelijke oplossingen — de complexe, spaarzame en tussenoplossing — staat in bijlage E.
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Pad 1 van de oplossingsformule dekt vijf casus: Voerendaal (2003), ’s-Graveland 

(1996), Zandvoort (1997), Amsterdam (2002) en Huizen (2004). Onder pad 2 vallen de casus 

Leiden (1995) en Delft (2006). Pad 3 wordt gedekt door Amsterdam-Spaarndammerbuurt 

(1997), Groningen (2001), Nijmegen (2006) en Huizen (2004). De casus Huizen (2004) komt 

voor in zowel pad 1 als pad 3. Dit maakt dat bij deze casus sprake is van joint coverage, 

wat implicaties heeft voor de selectie van casus voor de post-QCA-casusstudie (de 

hoofdstukken 8 tot en met 11).

Wanneer de waarden van de solution consistency en solution coverage onder de 0.750 

komen, spreken we van een slecht gespecificeerd model (Legewie, 2013). Aangezien de 

score van consistentie boven de 0.750 ligt, beschouwen we deze indicator als zijnde een 

voldoende voorwaarde. De waarde van de totale dekkingsgraad ligt eveneens boven de 

grens van 0.750. De waarde 0.769 geeft aan dat 77% wordt gedekt door de drie paden 

van de intermediate solution. De conclusie is dan ook dat de causale formule voldoet aan de 

gestelde criteria, en dat het gespecificeerde model vanuit dit perspectief op orde is.

Figuur 7.1 Schematische weergave resultaten QCA-analyse uitkomst winst (tussenoplossing)

Figuur 7.1 geeft de gevonden verhouding tussen de gevonden paden die leiden tot 

winst op schematische wijze weer. In de eerste kolom staan de vijf condities die tezamen het 

model vormen. De analyse combineerde deze vijf condities en resulteerde in drie paden naar 

de uitkomst. Deze drie paden zijn dus alle drie een voldoende voorwaarde voor winst. De 

besproken aspecten van causale complexiteit binnen QCA zijn zichtbaar in deze resultaten. 

7
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Conjuncturele oorzakelijkheid uit zich door een gebrek aan zuiver noodzakelijke condities 

die zich los van andere condities in de praktijk manifesteren. Alle conjuncturele paden 

bestaan uit combinaties van drie of meer condities. Niet één combinatie van condities geeft 

een verklaring voor de uitkomst; condities komen meermaals en in verschillende combinaties 

met elkaar naar voren in de resultaten. Dit duidt op het bestaan van equifinaliteit. De QCA-

eigenschap asymmetrie komt ter sprake in paragraaf 7.6; daar volgt een separate analyse 

van de uitkomst niet-winst. De resultaten van de analyse van niet-winst zijn anders dan de 

analyse van winst.

7.5 Logical remainders

De vierde stap in de QCA-analyse betreft de omgang met logical remainders; een grote 

tekortkoming in het hedendaagse methodeonderzoek. Binnen QCA gaat het om rijen in de 

waarheidstabel met logische combinaties die geen of te weinig empirisch materiaal bevatten. 

Veel onderzoeksmethoden, kwalitatief én kwantitatief, staan niet stil bij de vraag hoe om te 

gaan met logische combinaties van factoren die zich niet manifesteren in de onderzochte 

casus. Het op een doordachte manier behandelen van deze waarheidstabelrijen is een 

cruciaal onderdeel van de familie van set-theoretische methoden. Assumpties ten aanzien 

van logical remainders hebben namelijk een directe impact op de verkregen resultaten 

(Rihoux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012, p. 151).

In het geval van csQCA ligt het voor de hand welke logische combinaties te 

beschouwen zijn als logical remainders. Iedere casus heeft namelijk een volledig lidmaatschap 

in een van de 2k rijen van de waarheidstabel. De rijen in de waarheidstabel die onvoldoende 

casus bevatten kunnen we dan ook beschouwen als de rijen met logical remainders. 

Vanwege de beperkte hoeveelheid casus in dit onderzoek beoordelen we een rij als logical 

remainder indien deze niet wordt gedekt door het empirisch materiaal. Tabel 7.4 bevat de 

waarheidstabel van onze QCA-analyse, aangevuld met de vijftien logical remainder-rijen.

De redenen voor deze limited diversity bij geobserveerde data in sociaal-

wetenschappelijk onderzoek verschillen. Een eerste mogelijkheid voor beperkte diversiteit 

doet zich voor wanneer het aantal waarheidstabelrijen simpelweg groter is dan de 

hoeveelheid beschikbare empirische casus. Dit noemt men ook wel aritmetische remainders. 

In Nederland zijn tussen 1906 en 2016 dertig raadgevende referenda door burgers 

afgedwongen. Dit aantal is lager dan de 32 logische combinaties in de waarheidstabel. 

We hebben in dit onderzoek dan ook vanuit rekenkundig perspectief te maken met het 

fenomeen van de aritmetische remainders. Minstens twee logical remainders zijn volgens dit 

criterium te vinden in onze dataset. Het werkelijke aantal remainders ligt waarschijnlijk hoger 

omdat sociale fenomenen zich gewoonlijk geclusterd manifesteren (Schneider & Wagemann, 

2012, p. 154). Dit betekent dat meerdere casus onder één rij in de waarheidstabel zijn te 

scharen. Het werkelijke aantal logical remainders ligt daardoor waarschijnlijk hoger dan twee. 

Dit is duidelijk terug te zien in Tabel 7.4. Rij nummer 24 bevat bijvoorbeeld drie casus.
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Tabel 7.4 Crisp-set-waarheidstabel144 met logical remainders voor winst

Rij TURN SUP PROT TRUST GOV OUT (N) Incl. PRI Casus

24. 1 0 1 1 1 1 (3) 1.000 1.000 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06

21. 1 0 1 0 0 1 (2) 1.000 1.000 Leid95; Delft06

28. 1 1 0 1 1 1 (2) 1.000 1.000 Gravel96; Zndvrt97

27. 1 1 0 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Voernd03

31. 1 1 1 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Adam02

32. 1 1 1 1 1 1 (1) 1.000 1.000 Huizn04

19. 1 0 0 1 0 0 (3) 0.667 0.667 Adam95a; Adam95b; 
Gorch99

20. 1 0 0 1 1 0 (4) 0.250 0.250 Zwol96; Adam97a; Soest05; 
Zwol05

16. 0 1 1 1 1 0 (3) 0.000 0.000 Hilvsm04; Anhm13; 
Rttrdm16

4. 0 0 0 1 1 0 (2) 0.000 0.000 Adam97b; Adam01

22. 1 0 1 0 1 0 (2) 0.000 0.000 Grong05; AdamCtm14

3. 0 0 0 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Amrsft95

6. 0 0 1 0 1 0 (1) 0.000 0.000 AdamWstp08

7. 0 0 1 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Anhm16

11. 0 1 0 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Nwegn99

17. 1 0 0 0 0 0 (1) 0.000 0.000 AdamWst10

23. 1 0 1 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Enkhzn02

1. 0 0 0 0 0 ? (0) - - Logical remainder

2. 0 0 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

5. 0 0 1 0 0 ? (0) - - Logical remainder

8. 0 0 1 1 1 ? (0) - - Logical remainder

9. 0 1 0 0 0 ? (0) - - Logical remainder

10. 0 1 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

12. 0 1 0 1 1 ? (0) - - Logical remainder

13. 0 1 1 0 0 ? (0) - - Logical remainder

14. 0 1 1 0 1 ? (0) - - Logical remainder

144 OUT staat voor de uitkomstwaarde. N staat voor het aantal casus in de configuratie. Incl. staat 
voor de sufficiency inclusion score, ook wel de consistentiescore genoemd. PRI staat voor propor-
tional reduction in inconsistency. Deze indicator is van belang voor de fuzzy-set-variant van QCA 
voor het vaststellen van het mogelijke probleem van simultane subset-relaties. Een simultane 
subset-relatie doet zich voor als een (combinatie van) conditie(s) voldoende blijkt te zijn voor 
zowel de uitkomst (Y) als de niet-uitkomst (~Y). Dit is logisch tegenstrijdig met elkaar: een en 
dezelfde conditie kan niet een voldoende voorwaarde zijn voor de uitkomst en niet-uitkomst. 
PRI geeft aan in hoeverre een conditie X specifiek een subset is van de uitkomst (Y) en niet een 
subset van de niet-uitkomst (~Y). Een relatief lage PRI-score, bijvoorbeeld onder de 0.5, wijst 
op een mogelijke simultane subset-relatie (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 242-243). De 
vraagtekens in kolom ‘OUT (N)’ signaleren onduidelijkheid over de vraag of de rij moet worden 
toegekend aan winst of niet-winst. In het onderzoek zijn geen casus voorhanden die duiden op 
een van deze twee alternatieven.
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Rij TURN SUP PROT TRUST GOV OUT (N) Incl. PRI Casus

15. 0 1 1 1 0 ? (0) - - Logical remainder

18. 1 0 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

25. 1 1 0 0 0 ? (0) - - Logical remainder

26. 1 1 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

29. 1 1 1 0 0 ? (0) - - Logical remainder

30. 1 1 1 0 1 ? (0) - - Logical remainder

Een tweede mogelijkheid voor beperkte diversiteit is dat de sociale realiteit vooraf 

wordt gestructureerd door allerlei sociale, politieke, historische en juridische processen, 

waardoor enkele waarheidstabelrijen zijn uitgesloten. Dit type remainders wordt wel 

geclusterde remainders genoemd. Voor zover bekend is van dergelijke geclusterde 

remainders geen sprake in dit onderzoek. Een derde mogelijkheid voor beperkte diversiteit is 

dat sommige combinaties van condities niet bestaan in de wereld zoals wij deze nu kennen of 

die niet bestaan in een wereld die we ons kunnen voorstellen in het verleden of in de (nabije) 

toekomst (onmogelijke remainders).145 We hebben geen redenen om aan te nemen dat in 

deze studie sprake is van onmogelijke remainders (Schneider & Wagemann, 2012, p. 153).

In Tabel 7.4 is te zien dat we hier te maken hebben met in totaal vijftien logical 

remainders, 46,9% van het totaal aan waarheidstabelrijen. Deze omvang is niet ongebruikelijk 

in toegepast QCA-onderzoek. Percentages van boven de 50% doen zich regelmatig 

voor (Schneider & Wagemann, 2012, p. 169). Een evident gevolg van een omvangrijke 

hoeveelheid logical remainders is dat de complexe (of conservatieve) oplossing in letterlijke 

en figuurlijke zin complex kan worden genoemd. Deze complexiteit maakt het onmogelijk 

de uitkomsten van de analyse op een theoretisch zinvolle wijze te interpreteren. Via de 

‘Standaard Analyse’-procedure, aan de hand van het Quine-McCluskey-algoritme, zijn we 

in staat de complexe oplossing te produceren aan de hand van de waarheidstabel:

TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*TRUST*GOV + TURN*sup*PROT*trust*gov → OUT

De formule laat zich als volgt lezen: [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd 

met de aanwezigheid van conditie SUP en de aanwezigheid van conditie TRUST] OF 

[de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de aanwezigheid van conditie 

PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST en de aanwezigheid van conditie GOV] OF [de 

aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de afwezigheid van conditie sup, de 

aanwezigheid van conditie PROT, de afwezigheid van conditie trust en de afwezigheid van 

conditie gov] leiden tot de aanwezigheid van de uitkomst winst.

145 Een voorbeeld van een onmogelijke remainder is de combinatie tussen man (conditie geslacht) 
en zwanger (conditie zwangerschap). Mannen kunnen niet zwanger worden. Er zijn geen aan-
wijzingen dat dit in de nabije toekomst wel zou kunnen. Alle combinaties met man en zwanger 
zijn daarom onmogelijk.
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De complexe, niet-geminimaliseerde uitkomstformule bevat drie paden, waarbij 

vooral opvalt dat het tweede en derde oplossingspad vrij complex zijn. Het tweede pad 

bestaat uit een combinatie van vier van de vijf condities en in het derde pad komen zelfs 

alle vijf de condities voor. Om tot een meer hanteerbare oplossingsformule te komen is 

het nodig de remainders te identificeren die, als we aannemen dat ze de uitkomst winst 

produceren, het oplossingspad eenvoudiger maken. Met behulp van computersoftware 

zijn we in staat de spaarzame oplossing te berekenen. Om tot deze formule te komen maakt 

de software aannames ten opzichte van de logical remainders (Rihoux & Ragin, 2009, p. 60). 

De software selecteert enkel de logical remainders die zinvol zijn voor het verkrijgen van 

een kortere, minimale formule en voegt deze toe aan de set van geobserveerde casus. Het 

eindresultaat is een eenvoudiger pad in de spaarzame oplossingsformule, waardoor deze 

formule in zijn geheel hanteerbaarder wordt. De spaarzame oplossingsformule, inclusief 

logical remainders, voor de uitkomst winst is als volgt:

M1: TURN*SUP + PROT*trust*gov + (sup*PROT*TRUST*GOV) → OUT

M2: TURN*SUP + PROT*trust*gov + (TURN*PROT*TRUST*GOV) → OUT

De twee formules laten zich als volgt lezen:

 - Formule M1: [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de 

aanwezigheid van conditie SUP] OF [de aanwezigheid van conditie PROT, 

gecombineerd met de afwezigheid van conditie trust en de afwezigheid van conditie 

gov] OF [de afwezigheid van conditie sup, gecombineerd met de aanwezigheid van 

conditie PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST en de aanwezigheid van conditie 

GOV] leiden tot de aanwezigheid van de uitkomst winst. OF

 - Formule M2: [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de 

aanwezigheid van conditie SUP] OF [de aanwezigheid van conditie PROT, 

gecombineerd met de afwezigheid van conditie trust en de afwezigheid van conditie 

gov] OF [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de aanwezigheid 

van conditie PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST en de aanwezigheid van 

conditie GOV] leiden tot de aanwezigheid van de uitkomst winst.

De spaarzame oplossingsformule bestaat niet uit één maar uit twee afzonderlijke formules. 

Daarmee is de oplossing niet bepaald meer spaarzaam of minder complex te noemen. Reden 

voor de dubbele formule is dat geen rekening is gehouden met prime implicants. Een prime 

implicant is het eindproduct van het minimaliseringsproces door paarsgewijze vergelijkingen 

van conjuncties (Schneider & Wagemann, 2012, p. 109). De implicants worden gescheiden 

door het logische OR (+)-teken. Onder bepaalde omstandigheden zijn deze prime implicants 

volgens de regels van de logica overbodig. Het is dan mogelijk ze te verwijderen om tot een 

nog eenvoudigere oplossing te komen. Naast paarsgewijze vergelijkingen geldt nog een 
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regel voor minimalisering van prime implicants. Deze zijn overbodig als de afzonderlijke 

paden erdoor worden gedekt zonder dat zij deel uitmaken van de uitkomstformule. Of zoals 

Schneider en Wagemann (2012, p. 109) stellen: ‘…a prime implicant is logically redundant if 

all of the primitive expressions are covered without it being included in the solution formula.’

Tabel 7.5 Prime implicant chart146

Primitive expressions/waarheidstabelrijen

Prime implicants TURN*sup*PROT*TRUST*GOV

sup*PROT*TRUST*GOV

TURN*PROT*TRUST*GOV

Als alle expressies worden gedekt in de oplossingsformule zonder de aanwezigheid 

van een prime implicant, is de implicant in kwestie overbodig en kan deze worden geschrapt 

uit de oplossingsformule. Het algoritme in de analyse geeft aan dat de prime implicants gelijk 

zijn (tied). De prime implicants zijn gelijk als de een of de ander, maar niet samen, weg kan 

worden gehaald zonder tekort te doen aan de truth value van het oplossingspad. Dit betekent 

concreet dat er meer dan één oplossingsformule is voor de spaarzame oplossing. Het is 

onmogelijk de spaarzame oplossing verder te vereenvoudigen.

Bovenstaande formule is de kortste manier waarop we het verzamelde empirische 

bewijs ten aanzien van condities die een voldoende voorwaarde zijn voor de uitkomst, 

kunnen uitdrukken. Om tot deze formule te komen zijn door het computerprogramma tal van 

simplificerende assumpties gemaakt over de logical remainders. Naar alle waarschijnlijkheid 

komen niet alle simplificerende claims overeen met de theoretische kennis en daarmee zijn 

het difficult counterfactuals.147 Het is daarom verstandig voorzichtig om te springen met 

de informatie die in de spaarzame oplossing besloten ligt.148 Daar komt bij dat de twee 

146 Tabel 7.5 laat zich als volgt lezen. Prime implicant sup*PROT*TRUST*GOV dekt de primitive ex-
pression TURN*sup*PROT*TRUST*GOV. De andere prime implicant, TURN*PROT*TRUST*GOV 
dekt eveneens de primitive expression TURN*sup*PROT*TRUST*GOV. De twee prime implicants 
zijn dus gelijk en kunnen niet verder worden vereenvoudigd. Consequentie hiervan is dat er 
twee oplossingsformules voor de spaarzame oplossing zijn. De prime implicant chart is vervaar-
digd met behulp van het programma fsQCA 3.0.

147 Counterfactuals zijn simplificerende assumpties die een oplossingsformule meer spaarzaam 
maken. Binnen de groep simplificerende assumpties wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gemakkelijke (easy) en moeilijke (difficult) counterfactuals. De easy counterfactuals zijn simplifi-
cerende assumpties die zowel overeenkomen met de empirische gegevens als met bestaande 
theoretische kennis over het effect van individuele condities die tezamen de logical remainder 
vormen. Bij difficult counterfactuals gaat het om assumpties die afgestemd zijn op het empirisch 
materiaal, maar niet met de vermoedens op grond van de theorie (Schneider & Wagemann, 
2012, p. 168).

148 Een ander gevaar dat besloten kan liggen in de spaarzame oplossingsformule is het voorkomen 
van tegenstrijdige simplificerende assumpties (contradictory simplifying assumptions). Deze doen 
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spaarzame formules een zinvolle interpretatie van de resultaten in de weg kunnen staan. 

Het resultaat is nog steeds behoorlijk complex.

De tussenoplossing, zoals al gepresenteerd in de vorige sectie, is in deze situatie meer 

geschikt als oplossingsformule. Deze oplossingsformule komt onder meer tot stand door 

het verwijderen van alle difficult counterfactuals en het balanceren tussen de complexe 

en spaarzame oplossing. Voor de totstandkoming van de tussenformule maakt het QCA-

softwarepakket, net als in het geval van de spaarzame oplossingsformule, gebruik van 

simplificerende assumpties ten aanzien van de logical remainders (Rihoux & Ragin, 2009). 

Uitgangspunt is echter dat de onderzoeker voor de analyse expliciet aangeeft wat de 

directional expectations zijn van condities. Met andere woorden: de onderzoeker moet 

de vraag beantwoorden of de aan- of afwezigheid van iedere afzonderlijke conditie zal 

leiden tot de uitkomst. In deze studie moet dus voor ieder van de vijf factoren handmatig 

worden aangegeven of de aan- of afwezigheid van de conditie naar verwachting bepalend 

is voor winst. Om tot de tussenoplossing te komen coderen we iedere conditie met de 

waarde ‘1’ bij de directional expectations. De literatuurstudie doet ons vermoeden dat de 

aanwezigheid van iedere conditie bijdraagt aan winst. Het resultaat van de analyse van 

de directional expectations is uitgewerkt in de vorige sectie. Voor de volledigheid herhalen 

wij deze hieronder. Het antwoord op de vraag welke configuraties van condities leiden tot 

winst is als volgt:

TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*trust*gov + TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT 

(winst)149

zich voor als dezelfde logical remainder wordt gebruikt in het minimaliseringsproces van zowel de 
configuraties van de aanwezigheid van de uitkomst (1) als de configuraties van de afwezigheid 
van de uitkomst (0). Daardoor worden tegenstrijdige assumpties gemaakt ten opzichte van de 
uitkomstwaarde van die logical remainder (Rihoux & Ragin, 2009, p. 136). Eventuele tegenstrij-
digheden in de minimalisering van logical remainders zijn via een omweg op te lossen. Bij het 
gebruik van de tussenoplossing speelt dit fenomeen niet. Om tot de tussenoplossing te komen 
worden onderzoekers gedwongen theoretische en substantieve kennis in te zetten voor het 
specificeren van de richting van de logical remainders. Enkel remainders die plausibel zijn worden 
gebruikt (Rihoux & Ragin, 2009, p. 137).

149 Gedurende het analyse- en schrijfproces van overige hoofdstukken in dit proefschrift — en na 
het beëindigen van de dataverzameling en QCA-analyse — werden drie additionele gemeen-
telijke raadgevende referenda in Nederlandse gemeenten georganiseerd. Een stemming vond 
plaats in de gemeente Haarlem, een in de gemeente Weesp en een in de gemeente Zaanstad. 
Op 19 juli 2017 mochten de inwoners van Haarlem zich uitspreken over een pakket van 19 
maatregelen voor het moderniseren van het parkeerbeleid, waar de raad mee had ingestemd. 
Bij een opkomst van 18,49% stemde 83,81% van de opgekomen kiezers tegen de maatregelen. 
De opkomstdrempel van 30% werd niet gehaald, waardoor de uitslag ongeldig werd verklaard. 
Weespenaren konden zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 tegelijk 
uitspreken over een bestuurlijke fusie met de gemeente Gooise Meren of Amsterdam. Ruim 
62,43% van de stemgerechtigden bracht een stem uit. Een meerderheid van 57,4% prefereerde 
aansluiting bij Amsterdam; 42,6% zag meer heil in een fusie met Gooise Meren. De opkomst-
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De expressie van de tussenoplossing is als volgt te lezen: [de aanwezigheid van conditie 

TURN, gecombineerd met de aanwezigheid van conditie SUP en de aanwezigheid 

van conditie TRUST] OF [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de 

aanwezigheid van conditie PROT, de afwezigheid van conditie trust en de afwezigheid van 

conditie gov] OF [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de aanwezigheid 

van conditie PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST en de aanwezigheid van conditie 

GOV] leiden tot de aanwezigheid van de uitkomst winst.

Vertaald naar de betekenis van de condities drukt de tussenoplossing het volgende 

uit: [een relatief hoge opkomst, gecombineerd met relatief weinig politieke steun in de 

gemeenteraad en een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking] 

OF [een relatief hoge opkomst, gecombineerd met relatief veel steun voor protestpartijen 

onder de bevolking, een relatief hoge mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking 

en een relatief korte periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt] 

OF [een relatief hoge opkomst, gecombineerd met relatief veel steun voor protestpartijen 

onder de bevolking, een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking 

en een relatief lange periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt] 

leiden tot de aanwezigheid van de uitkomst winst.

7.6 QCA-analyse van noodzakelijke en voldoende condities voor niet-winst

Tot dusver ging de aandacht uit naar het verklaren van het fenomeen winst bij gemeentelijke 

raadgevende referenda. Een tot nu toe onderbelicht aspect is de uitkomst niet-winst. We 

spreken consequent van ‘niet-winst’ in plaats van ‘verlies’ vanwege het asymmetrische 

karakter van QCA. Theoretisch gefundeerde veronderstellingen over de uitkomst ‘rijkdom’ 

drempel van 50% van de kiesgerechtigden werd ruimschoots gehaald. Het electoraat schaarde 
zich in meerderheid achter het eerder genomen besluit van de raad. Op 20 juni 2018 togen 
Zaanstedelingen naar de stembus om zich voor of tegen de bouw van een Cultuurcluster uit te 
spreken naast het stadhuis en station. Met een opkomst van 19,82% stemden 19.453 kiezers 
(81,00%) tegen de plannen. De uitslag was ongeldig wegens het niet halen van de uitkomstdrem-
pel van 30%. De drie referenda zijn, volledigheidshalve, toegevoegd aan het QCA-model en 
vervolgens geanalyseerd. Met toevoeging van de drie casus — uitgedrukt als [Haarlem]: TURN 
(0), SUP (0), PROT (1), TRUST (1), GOV (1) en OUT (0); [Weesp]: TURN (1), SUP (0), PROT (0), 
TRUST (1), GOV (1) en OUT (0); [Zaanstad]: TURN (0), SUP (1), PROT (0), TRUST (1), GOV (1) 
en OUT (0) — verandert er niets aan de oplossingsformule en de consistentie en dekkingsgraad 
daarvan. Reden hiervoor is dat de casus niet-winst als uitkomst hebben en niet meewegen in 
de analyse van de uitkomst winst. Bij de analyse van niet-winst — die minder van belang is in 
dit hoofdstuk, zie hieronder — is het effect als volgt. De expressie van de tussenoplossing voor 
de uitkomst niet-winst wijzigt naar: turn + sup*prot*trust + sup*prot*GOV + sup*trust*GOV 
+ sup*PROT*TRUST*gov → out (niet-winst). Deze (complexere) expressie heeft een hogere 
solution coverage: 0.950 contra 0.765. De solution consistency neemt iets af en zakt van 1.000 
naar 0.950. Dit betekent dat we met de oplossingsformule meer casus — 95% van de casus met 
als uitkomst niet-winst — kunnen verklaren, maar dat de uitkomst iets minder consistent is. Alle 
drie de casus zijn te duiden als individually irrelevant cases (zie voor duiding en uitleg hoofdstuk 
8), wat tot gevolg heeft dat we er hier verder geen aandacht aan hoeven te besteden.
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leiden niet per definitie tot ‘armoede’. Er kunnen hele andere theoretische verklaringen 

voor ‘armoede’ zijn dan voor ‘rijkdom’. Vandaar dat binnen QCA gesproken wordt van 

de ‘aanwezigheid’ van de uitkomst en de ‘niet-aanwezigheid’ van de uitkomst, of de ‘niet-

uitkomst’. In ons geval gaat het dan om winst en niet-winst als te verklaren fenomeen.

De uitslag van het referendum is dichotoom van aard. Wanneer initiatiefnemers 

onvoldoende steun weten te vergaren, ‘verliezen’ ze de stemming. Het gemeentebestuur 

kan de plannen in dat geval doorzetten. Wanneer initiatiefnemers voldoende steun weten 

te vergaren, kan het gemeentebestuur dit formeel ook vanwege het adviserende karakter 

van Nederlandse referenda. Niet-winst komt in de empirische praktijk heel dicht in de buurt 

van ‘verlies’. Toch moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat andere factoren 

of condities kunnen bijdragen aan ‘verlies’. Factoren die geen onderdeel uitmaken van het 

model van stemgedrag zoals hier geanalyseerd (zie Figuur 6.1). Vandaar dat we voorzichtig 

zijn met uitspraken over ‘verlies’ en we ons in de verklaring beperken tot niet-winst, wetende 

dat de twee dicht bij elkaar kunnen liggen. We analyseren de uitkomst niet-winst separaat 

van de uitkomst winst (Rihoux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012, p. 112). 

Daarom herhalen we exact dezelfde stappen als in de vorige paragraaf voor winst, maar 

dan voor niet-winst. Omdat we primair op zoek zijn naar een verklaring van winst en niet 

zozeer van niet-winst, staan we bij ieder onderdeel van deze analyse korter stil dan bij de 

analyse van winst.

7.6.1 QCA-analyse van noodzakelijke condities voor niet-winst

De eerste stap in de QCA-analyse is het nagaan of er sprake is van noodzakelijke condities. 

Tabel 7.6 geeft de drie indicatoren voor noodzakelijkheid per conditie weer. Daarbij gaat 

het zowel om de aan- als afwezigheid van de afzonderlijke condities voor de uitkomst niet-

winst. Condities uitgeschreven in hoofdletters duiden op de aanwezigheid van een conditie; 

kleine letters op de afwezigheid van de conditie. Voor een noodzakelijke conditie moet aan 

de volgende voorwaarde zijn voldaan: 1) de consistentie van noodzakelijkheid (consistency 

of necessity — Con. Nec.) ligt op of boven 0.9; 2) de dekkingsgraad van noodzakelijkheid 

(coverage of necessity — Cov. Nec.) ligt op of boven 0.6; 3) de relevantie van noodzakelijkheid 

(relevance of necessity — RoN) ligt op of boven 0.6. Pas als aan de voorwaarde van consistentie 

van noodzakelijkheid is voldaan, is het zinvol naar de overige twee voorwaarden te kijken. 

Wanneer de consistentiewaarde niet boven 0.9 uitkomt, is de conditie per definitie niet 

noodzakelijk en spelen de overige voorwaarden geen relevante rol in de vaststelling van 

noodzakelijkheid.

Geen enkele conditie, zowel in aan- als afwezigheid, komt boven de gestelde 

ondergrens van 0.9 voor de consistentie van noodzakelijkheid. Condities sup en TRUST 

komen het dichtst in de buurt: beide hebben ze een waarde 0.765. Net als in het geval van de 

analyse van winst is het niet zinvol na te gaan of diverse AND (*)-combinaties noodzakelijk 

zijn voor de uitkomst. Daarvoor moeten condities eerst afzonderlijk voldoen aan de drie 
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voorwaarden voor noodzakelijkheid. Het maken van combinaties van condities via de 

logische OR (+) is een mogelijkheid. Voor het analyseren van combinaties van condities zijn 

sterke theoretische vermoedens nodig. Dergelijk vermoedens zijn er niet. Het theoretisch 

model van stemgedrag is namelijk primair gericht op winst. Er zijn geen condities die 

noodzakelijk zijn voor de uitkomst niet-winst. De analyse richt zich daarom op de vraag of 

er condities zijn die een voldoende voorwaarde zijn voor niet-winst.

Tabel 7.6 Analyse aan- en afwezigheid noodzakelijke condities voor niet-winst

Conditie Con. Nec. Cov. Nec. RoN

TURN 0.471 0.381 0.409

turn 0.529 1.000 1.000

SUP 0.235 0.444 0.808

sup 0.765 0.619 0.529

PROT 0.471 0.533 0.682

prot 0.529 0.600 0.714

TRUST 0.765 0.542 0.353

trust 0.235 0.667 0.923

GOV 0.647 0.611 0.632

gov 0.353 0.500 0.750

7.6.2 QCA-analyse van voldoende condities voor niet-winst

De tweede stap in de QCA-analyse is het onderzoeken of er sprake is van voldoende 

condities voor niet-winst. In de analyse van voldoende condities voor niet-winst worden 

dezelfde vijf condities gebruikt als voor winst. Dezelfde dertig casus gemeentelijke 

raadgevende referenda staan centraal in de empirische analyse. De nadruk ligt in de analyse 

niet op de casus met als uitkomst de score ‘1’ (winst) maar op die met de score ‘0’ (niet-winst). 

Iedere analyse start met een constructie van de waarheidstabel (truth table) met daarin 

de rijen met de combinaties van condities die voorzien zijn van empirisch materiaal (Tabel 

7.7). Zeventien rijen van de 32 logische combinaties worden gedekt door het voorhanden 

zijnde empirisch materiaal. De resterende vijftien rijen gelden als logical remainders. Voor 

deze waarheidstabelrijen is geen empirisch materiaal beschikbaar.
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Tabel 7.7 Crisp-set-waarheidstabel150 voor niet-winst

Rij TURN SUP PROT TRUST GOV OUT (N) Incl. PRI Casus

16. 0 1 1 1 1 1 (3) 1.000 1.000 Hilvsm04; Anhm13; 
Rttrdm16

4. 0 0 0 1 1 1 (2) 1.000 1.000 Adam97b; Adam01

22. 1 0 1 0 1 1 (2) 1.000 1.000 Grong05; AdamCtm14

3. 0 0 0 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Amrsf95

6. 0 0 1 0 1 1 (1) 1.000 1.000 AdamWstp08

7. 0 0 1 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Anhm16

11. 0 1 0 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Nwegn99

17. 1 0 0 0 0 1 (1) 1.000 1.000 AdamWst10

23. 1 0 1 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Enkhzn02

20. 1 0 0 1 1 0 (4) 0.750 0.750 Zwol96; Adam97a; 
Soest05; Zwol05

19. 1 0 0 1 0 0 (3) 0.333 0.333 Adam95a; Adam95b; 
Gorch99

24. 1 0 1 1 1 0 (3) 0.000 0.000 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06

21. 1 0 1 0 0 0 (2) 0.000 0.000 Leid95; Delft06

28. 1 1 0 1 1 0 (2) 0.000 0.000 Gravel96; Zndvrt97

27. 1 1 0 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Voernd03

31. 1 1 1 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Adam02

32. 1 1 1 1 1 0 (1) 0.000 0.000 Huizn04

1. 0 0 0 0 0 ? (0) - - Logical remainder

2. 0 0 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

5. 0 0 1 0 0 ? (0) - - Logical remainder

8. 0 0 1 1 1 ? (0) - - Logical remainder

9. 0 1 0 0 0 ? (0) - - Logical remainder

10. 0 1 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

12. 0 1 0 1 1 ? (0) - - Logical remainder

13. 0 1 1 0 0 ? (0) - - Logical remainder

14. 0 1 1 0 1 ? (0) - - Logical remainder

15. 0 1 1 1 0 ? (0) - - Logical remainder

18. 1 0 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

25. 1 1 0 0 0 ? (0) - - Logical remainder

26. 1 1 0 0 1 ? (0) - - Logical remainder

29. 1 1 1 0 0 ? (0) - - Logical remainder

30. 1 1 1 0 1 ? (0) - - Logical remainder

150 OUT staat voor de uitkomstwaarde. In deze situatie staat de score van ‘1’ niet voor winst maar 
juist voor niet-winst. N staat voor het aantal casus in de configuratie. Incl. staat voor de sufficien-
cy inclusion score, ook wel de consistentiescore genoemd. PRI staat voor proportional reduction 
in inconsistency.
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Iedere rij in Tabel 7.7 met bij de uitkomst (OUT) de waarde ‘1’ is een voldoende 

voorwaarde voor niet-winst. Zonder verdere minimalisering is de uitkomstformule van 

niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda als volgt:

turn*SUP*PROT*TRUST*GOV + turn*sup*prot*TRUST*GOV + 

TURN*sup*PROT*trust*GOV + turn*sup*prot*TRUST*gov + turn*sup*PROT*trust*GOV 

+ turn*sup*PROT*TRUST*gov + turn*SUP*prot*TRUST*gov + TURN*sup*prot*trust*gov 

+ TURN*sup*PROT*TRUST*gov + TURN*sup*prot*TRUST*GOV → out (niet-winst)

De niet-geminimaliseerde oplossing heeft in totaal tien afzonderlijke paden die leiden 

tot niet-winst voor de initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum. 

Condities geschreven in hoofdletters duiden op hun aanwezigheid; condities in kleine 

letters indiceren een afwezigheid van condities. De asterisk (*) staat voor de booleaanse 

‘AND’ en het plusteken (+) voor de booleaanse OR. Voor relevante conclusies is het nodig 

de uitkomsten verder te analyseren en te minimaliseren volgens de principes van de 

booleaanse minimalisering. Daarvoor behandelen we eerst de omgang met inconsistente 

casus en logical remainders.

De consistentiewaarden van de rijen 20 en 19 in Tabel 7.7 liggen beneden de 1.000. 

Deze rijen bevatten casus die zowel de aan- als de afwezigheid van de uitkomst niet-winst 

vertonen. Voor de omgang met deze tegenstrijdige rijen hanteren we dezelfde procedure 

als bij de analyse van winst. De inconsistente casus zijn: Zwolle (2005), Amsterdam (1995a) 

en Amsterdam (1995b).

De casus Zwolle (2005) beschreven we eerder uitvoerig bij de analyse van winst. De 

twee casus in Amsterdam hangen zeer sterk met elkaar samen; zij werden op dezelfde dag 

gehouden. De eerste stemming ging over het behoud van het weiland ‘Vrije Geer’ nabij 

het bij Amsterdam horende dorp Sloten. De gemeenteraad van Amsterdam wilde over dit 

weiland een trambaan aanleggen en er circa 180 woningen op bouwen. Initiatiefnemers 

van het referendum waren faliekant tegen aantasting van de natuur en dwongen een 

referendum af.

Naast de stemming over de ‘Vrije Geer’ mochten de Amsterdammers op 17 mei 1995 

ook stemmen over de vorming van de ‘stadsprovincie’ Amsterdam. Het plan behelsde 

een opdeling van Amsterdam in dertien afzonderlijke delen. De nieuwe stadsprovincie, 

bestaande uit Amsterdam en omliggende gemeenten, moest een nieuwe bestuurslaag 

vormen tussen de gemeenten en de provincie in. De kwestie deed veel stof opwaaien. 

Tegenstanders vonden dat Amsterdam met de plannen werd opgeheven. De vraag over 

de identiteit van Amsterdam en de Amsterdammers stond centraal bij deze stemming. Het 

animo voor de beide referenda was relatief laag. Ruim 38% van het electoraat sprak zich uit 

over het vraagstuk van de ‘Vrije Geer’; 40% nam de moeite om te stemmen over de vorming 

van de stadsprovincie. In beide gevallen bleken overgrote meerderheden van boven de 90% 



193

QCA-analyse winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda

tegen de plannen van het bestuur. De geldigheidsquorums werden gehaald en daarmee 

was de uitslag rechtsgeldig. Mede hierom besloot de Amsterdamse raad de plannen in te 

trekken. De initiatiefnemers hadden in beide gevallen ‘gewonnen’.

De drie genoemde casus vertonen geen sterke overeenkomsten die ons noodzaken 

extra condities in het model op te nemen. Daar komt bij dat het model van stemgedrag 

gericht is op de verklaring van winst en niet zozeer op die van niet-winst. Daarom kiezen 

we ervoor niets te wijzigen aan het model en ons te laten leiden door de omvang van 

de inconsistenties in de waarheidstabelrijen. Wederom staan we enige inconsistentie 

toe en accepteren een minimale consistentiewaarde van 0.750 voor de inclusie van een 

waarheidstabelrij in het proces van booleaanse minimalisering. Concreet betekent dit 

dat rij nummer 20 deel uitmaakt van de minimalisering en rij nummer 19 niet. Via de 

booleaanse minimalisering, de derde stap in de QCA-analyse, kunnen de volgende paden 

van conjuncturele causaliteit worden geïdentificeerd voor de tussenoplossing (Tabel 7.8). 

De verwachting is dat de afwezigheid van de condities leidt tot niet-winst. Vandaar dat de 

directional expectations voor de tussenoplossing hier met ‘0’, of afwezig, zijn gecodeerd.

Tussenoplossing: turn + sup*trust*GOV + sup*prot*trust + sup*PROT*TRUST*gov → out 

(niet-winst)

De bovenstaande formule moet als volgt worden gelezen: [de afwezigheid van 

conditie turn] OF [de afwezigheid van conditie sup, gecombineerd met de afwezigheid van 

conditie trust en de aanwezigheid van conditie GOV] OF [de afwezigheid van conditie sup, 

gecombineerd met de afwezigheid van conditie prot en de afwezigheid van conditie trust] 

OF [de afwezigheid van conditie sup, gecombineerd met de aanwezigheid van conditie 

PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST en de afwezigheid van conditie gov] leiden tot 

de uitkomst niet-winst.

Tabel 7.8 Voldoende condities voor niet-winst, tussenoplossing

Pad Tussenoplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. turn 1.000 1.000 0.529 0.412 Amrsf95; Adam97b; Adam01; 
AdamWstp08; Anhm16; Nwegn99; 
Hilvsm04; Anhm13; Rttrdm16

2. sup*trust*GOV 1.000 1.000 0.176 0.118 AdamWstp08; Grong05; 
AdamCtm14

3. sup*prot*trust 1.000 1.000 0.059 0.059 AdamWst10

4. sup*PROT*TRUST*gov 1.000 1.000 0.118 0.059 Anhm16; Enkhzn02

Totale oplossing 1.000 1.000 0.765

Solution coverage: 0.765; solution consistency: 1.000

7
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Vertaald naar de betekenis van de condities, drukt de formule van de tussenoplossing 

het volgende uit. In pad 1 leidt een relatief lage opkomst tot niet-winst bij raadgevende 

referenda op gemeentelijk niveau. Bij pad 2 gaat het om een combinatie van relatief 

veel politieke steun in de gemeenteraad voor de kwestie, een relatief hoge mate van 

institutioneel vertrouwen onder de bevolking en een relatief lange periode dat het college 

van burgemeester en wethouders bestuurt. Bij pad 3 leidt een combinatie van relatief 

veel politieke steun in de gemeenteraad voor de kwestie, relatief weinig steun voor 

protestpartijen onder de bevolking, en een relatief hoge mate van institutioneel vertrouwen 

onder de bevolking tot de uitkomst niet-winst. Pad 4 combineert relatief veel politieke 

steun in de gemeenteraad voor de kwestie, relatief veel steun voor protestpartijen onder 

de bevolking, een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking en 

een relatief korte periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt. De 

vier paden hebben een gezamenlijke solution consistency van 1.000 en een solution coverage 

van 0.765. Dit betekent dat de paden op consistente wijze 76,5% van de referenda met de 

uitkomst niet-winst verklaren. De parameters voor de kwaliteit van de analyse voldoen 

aan de gestelde grenswaarden (Legewie, 2013). Het model zoals hier gebruikt geeft een 

goede verklaring voor de uitkomst niet-winst. Al moet daaraan worden toegevoegd dat de 

waarde van de dekkingsgraad voor de analyse van winst (0.769) een fractie hoger is dan 

voor niet-winst (0.765).

Het eerste pad van de oplossingsformule van de uitkomst niet-winst bevat negen 

casus: Amersfoort (1995), Amsterdam (1997b), Amsterdam (2001); Amsterdam-Westerpark 

(2008), Arnhem (2016), Nieuwegein (1999), Hilversum (2004), Arnhem (2013) en Rotterdam 

(2016). Het tweede pad bevat de casus Amsterdam-Westerpark (2008), Groningen (2005) 

en Amsterdam-Centrum (2014). Het derde pad bevat enkel de casus Amsterdam West 

(2010), over de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder de Singelgracht. Het 

vierde pad bevat twee casus: het referendum in Arnhem (2016), over de plannen voor 

de herinrichtingen van het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk, en de casus 

Enkhuizen (2002), over de verkoop van grond voor het vervangen van bestaande woningen 

door nieuwe woningen.

7.6.3 Logical remainders

De vierde stap in de QCA-analyse betreft de omgang met logical remainders. Ook bij 

de analyse van de uitkomst niet-winst zijn er logical remainders. Vijftien rijen in de 

waarheidstabel bevatten geen empirische informatie maar zijn op grond van formele logica 

potentieel mogelijk. Deze zijn te beschouwen als niet geobserveerde casus. Het betreft 

dezelfde rijen en combinaties van condities als bij de analyse van de uitkomst winst (Tabel 

7.7). Deze vijftien rijen bieden een pool aan potentiële casus die met behulp van software kan 

worden gebruikt om een meer spaarzame of eenvoudigere uitkomstformule te genereren 
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(Rihoux & Ragin, 2009, p. 59). Net als voor de analyse van winst moet we daarom betekenis 

geven aan de omgang met deze lege rijen.

De veronderstellingen die aan de basis liggen van de logical remainders zijn van directe 

invloed op de verkregen resultaten uit de analyse (Schneider & Wagemann, 2012, p. 151). 

In dit onderzoek zijn minstens twee aritmetische logical remainders aanwezig. Er zijn immers 

dertig raadgevende referenda geselecteerd voor deze studie. Op grond van de vijf gebruikte 

condities zijn 25 = 32 unieke combinaties van condities mogelijk. Een rekenkundig verschil 

van twee logical remainders. Daarnaast ligt het werkelijke aantal remainders waarschijnlijk 

hoger vanwege het gegeven dat sociale fenomenen zich gewoonlijk geclusterd manifesteren 

(Schneider & Wagemann, 2012, p. 154). Het komt zeer zelden voor dat iedere rij in de 

waarheidstabel wordt gedekt door slechts één casus. Dit zien we terug in de waarheidstabel 

van de analyse van de ‘niet-uitkomst’. De zeventien casus met de ‘niet-uitkomst’ komen 

verspreid terug in in totaal elf rijen in de waarheidstabel (Tabel 7.7).

Op basis van beschikbare informatie over de casus zijn er geen redenen om aan 

te nemen dat in deze studie sprake is van geclusterde of onmogelijke remainders. We 

hebben geen theoretisch en empirisch plausibele redenen om specifieke lege rijen in 

de waarheidstabel uit te sluiten van het minimaliseringsproces (Rihoux & Ragin, 2009). 

Het toevoegen van extra casus aan de waarheidstabel is geen optie; meer raadgevende 

stemmingen zijn niet voorhanden in Nederland. Daarom maken in beginsel alle logical 

remainders onderdeel uit van het minimaliseringsproces.

Via de Standaard Analyse-procedure, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Quine-

McCluskey-algoritme, ontstaat de volgende complexe oplossingsformule:

sup*PROT*trust*GOV + sup*PROT*TRUST*gov + turn*prot*TRUST*gov + 

turn*sup*prot*TRUST + turn*SUP*PROT*TRUST*GOV + TURN*sup*prot*trust*gov → 

out

Bovenstaande complexe oplossing is als volgt te lezen: [de afwezigheid van conditie sup, 

gecombineerd met de aanwezigheid van conditie PROT, de afwezigheid van conditie trust en 

de aanwezigheid van conditie GOV] OF [de afwezigheid van conditie sup, gecombineerd met 

de aanwezigheid van conditie PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST en de afwezigheid 

van conditie gov] OF [de afwezigheid van conditie turn, gecombineerd met de afwezigheid 

van conditie prot, de aanwezigheid van conditie TRUST en de afwezigheid van conditie gov] 

OF [de afwezigheid van conditie turn, gecombineerd met de afwezigheid van conditie sup, de 

afwezigheid van conditie prot en de aanwezigheid van conditie TRUST] OF [de afwezigheid 

van conditie turn, gecombineerd met de aanwezigheid van conditie SUP, de aanwezigheid 

van conditie PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST, de aanwezigheid van conditie 

GOV] OF [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de afwezigheid van 
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conditie sup, de afwezigheid van conditie prot, de afwezigheid van conditie trust en de 

afwezigheid van conditie gov] leiden tot de uitkomst niet-winst.

Deze formule is zeer complex en geeft weinig mogelijkheden tot een werkbare 

interpretatie en conclusie. Om deze formule meer te vereenvoudigen en recht te doen 

aan de aanwezigheid van logical remainders, produceren we via de computersoftware de 

spaarzame oplossing. De spaarzame oplossing is de meest vereenvoudigde wijze waarop de 

oplossingsformule voor de uitkomst niet-winst kan worden weergegeven. Een nadeel van de 

spaarzame oplossing is dat de computer automatisch allerlei aannames doet over de logical 

remainders. Hierbij let de software enkel op combinaties en mogelijkheden die leiden tot een 

versimpelde weergave van de uitkomsten. Er is een gerede kans dat de assumpties van de 

software niet stroken met theoretische kennis en veronderstellingen over de uitkomst niet-

winst. Daarom is de spaarzame formule minder geschikt als oplossingsformule. Net als bij de 

analyse van de uitkomst winst kiezen we daarom voor de tussenoplossing, zoals hiervoor al 

gepresenteerd. Voordat de computersoftware tot de tussenoplossing kan komen, moeten 

de directional expectations door de onderzoeker worden geformuleerd voor alle vijf de 

condities. Overeenkomstig het geformuleerde model van stemgedrag, is de verwachting 

dat de afwezigheid van de conditie leidt tot niet-winst. Elk van de vijf condities is dan ook 

gecodeerd met score ‘0’. Het resultaat van deze analyse is, zie ook Tabel 7.8, als volgt:

turn + sup*trust*GOV + sup*prot*trust + sup*PROT*TRUST*gov → out (niet-winst)

Vertaald naar de betekenis van de condities drukt de tussenoplossing het volgende uit: [een 

relatief lage opkomst] OF [relatief veel politieke steun in de gemeenteraad voor de kwestie, 

gecombineerd met een relatief hoge mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking 

en een relatief lange periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt] 

OF [relatief veel politieke steun in de gemeenteraad voor de kwestie, gecombineerd met 

relatief weinig steun voor protestpartijen onder de bevolking en een relatief hoge mate 

van institutioneel vertrouwen onder de bevolking] OF [relatief veel politieke steun in de 

gemeenteraad voor de kwestie, gecombineerd met relatief veel steun voor protestpartijen 

onder de bevolking, een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking 

en een relatief korte periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt] 

leiden tot de afwezigheid van de uitkomst winst, en dus de aanwezigheid van de uitkomst 

niet-winst. Voor een volledige samenvatting van de geformaliseerde QCA-analyse met de 

hier behandelde parameters verwijzen wij naar de tabellen met de verbeterde of enhanced 

QCA-analyse in bijlage E (zie Legewie, 2013, p. 15 voor meer informatie over de enhanced 

table of QCA results).



197

QCA-analyse winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda

Figuur 7.2 Venndiagram over winst en niet-winst door initiatiefnemers bij raadgevende referenda

Leeswijzer: de rechthoeken staan voor de aan- en afwezigheid van de afzonderlijke vijf condities 
in de studie. De conditie [TURN] verdeelt de ruimte verticaal. Alle casus ter rechterzijde van de 
verticale as hebben de waarde (1), of aanwezigheid, voor deze conditie. De casus ter linkerzijde 
kenmerken zich door afwezigheid van deze conditie (0). De cijfercombinaties in alle rechthoeken 
aan de rechterzijde in het Venndiagram beginnen alle met een [1…]; aan de linkerzijde beginnen 
de combinaties met een [0…]. Conditie [SUP] zorgt voor een horizontale verdeling van de ruimte. 
De casus onder de horizontale lijn hebben de waarde (1) voor deze conditie; casus boven deze lijn 
scoren een (0) voor deze conditie. De cijfercombinaties in alle rechthoeken boven de lijn hebben 
als tweede cijfer een [.0…]; onder de lijn gaat het om het cijfer [.1…]. De overige drie condities 
verdelen de ruimte tussen datgene wat binnen of buiten de kleinere rechthoeken valt. Neem als 
voorbeeld conditie [GOV], aangeduid met [→ GOV], linksboven en linksonder in de figuur. Casus 
met aanwezigheid (1) van deze conditie vallen in de binnenste rechthoeken en zijn voorzien van 
de waarde […1] als laatste cijfer. Casus die zich kenmerken door afwezigheid (0) van [GOV], vallen 
buiten deze ruimte en hebben de waarde […0]. Dit Venndiagram is gemaakt met behulp van de 
‘visualize’-functie van computerprogramma TOSMANA. Voordeel van dit programma boven de 
opties die programma’s als R (SetMethods) en de runGUI() interface bieden, is dat de casuslabels in 
de juiste ruimte staan vermeld. Dit is (vooralsnog) niet mogelijk bij de genoemde programma’s en 
packages.

Het Venndiagram in Figuur 7.2 visualiseert alle configuraties en de positie van de 

dertig casus daarbinnen. Vlakken met schuine strepen naar rechts — zie ‘1’ in de legenda — 

duiden op configuraties met de uitkomst winst. Vlakken met schuine strepen naar links — zie 

‘0’ in de legenda — duiden op configuraties met de uitkomst niet-winst. Witte vlakken — zie 

‘R’ in de legenda — duiden op het bestaan van het fenomeen limited diversity, vanwege de 

aanwezigheid van logical remainders. Dit zijn combinaties van de condities zonder empirische 

7
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data (lees: casus). Vlakken met daarin een hoofdletter C — zie ‘C’ in de legenda — wijzen 

op de aanwezigheid van tegenstrijdige configuraties. Dit betekent dat deze configuraties 

casus bevatten met zowel de aan- als afwezigheid van de uitkomst. Vlakken met een 

koppelteken — zie ‘-‘ in de legenda — duiden op aanwezigheid van configuraties met een 

don’t care-uitkomst onder de geobserveerde casus.151 Dit betekent dat de uitkomst van 

deze configuraties onbepaald is.

In de figuur is onder meer te zien dat er geen casus zijn die te verklaren zijn door 

de afwezigheid van alle vijf de condities. De casus Huizen (2002), zo bleek eerder uit de 

waarheidstabel, wordt gekenmerkt door een aanwezigheid van alle condities en heeft als 

uitkomst winst. Een Venndiagram biedt een overzichtelijke weergave van ‘het speelveld’, 

zoals dat hierboven uitvoerig is beschreven.

7.7 Conclusie

7.7.1 QCA-analyse

In de vijfde, tevens laatste, stap van de QCA-analyse staan we stil bij de (betekenis van) 

resultaten (voor de praktijk van het Nederlandse referendum). Dit hoofdstuk onderzocht 

enkele vragen over winst en niet-winst bij raadgevende referenda in Nederlandse 

gemeenten. Een van de vragen was of burgers via het gemeentelijke referendum in staat 

zijn om invloed uit te oefenen op het gemeentebestuur. Deze vraag kan aan de hand van 

een empirische QCA-analyse gedeeltelijk positief worden beantwoord. Van de dertig 

referenda op initiatief van burgers zijn er dertien door de initiatiefnemers ‘gewonnen’ 

en zeventien ‘niet-gewonnen’. Een referendum is ‘gewonnen’ als de meerderheid van de 

opgekomen kiezers de optie koos die door de initiatiefnemers werd geprefereerd én aan 

de geldigheidseisen werd voldaan. In de definiëring is een bewust onderscheid gemaakt 

tussen de uitslag en uitkomst van een volksraadpleging. De uitslag is rechtstreeks verbonden 

met de stemming; de uitkomst is een resultante van een breder politiek proces. Het laatste 

aspect is daardoor niet geschikt voor een analyse naar winst en niet-winst bij referenda.

Uit de analyse komt verder naar voren dat winst of niet-winst zich niet beperkt 

tot één onderwerp of (soort) gemeente. Initiatiefnemers zijn in staat gebleken directe 

stemmingen te winnen in zowel grote(re) als kleine(re) gemeenten. Daarnaast verschillen 

de onderwerpen van elkaar. Ook blijkt dat wanneer initiatiefnemers een referendum 

winnen, de gemeenteraad vrijwel altijd een besluit neemt conform de uitslag. Slechts in 

één geval — het referendum in de gemeente Voerendaal (2003) over de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Parkstad — keerde de kleinst mogelijke meerderheid van de 

151 Het is raadzaam om spaarzaam om te gaan met gebruik van don’t cares, omdat we in een 
QCA-analyse geïnteresseerd zijn in verklaringen van een specifieke uitkomst (winst dan wel 
niet-winst) binnen een groep zorgvuldig geselecteerde casus. In onze QCA-analyse komen zij 
niet voor (Rihoux & Ragin, 2009, p. 44).
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raad zich tegen een rechtsgeldige uitslag van een volksraadpleging. Wanneer wordt voldaan 

aan de gestelde voorwaarden, kunnen gemeentelijke referenda een beslissende rol spelen 

in de besluitvorming in Nederlandse gemeenten. In hoeverre deze praktijk leidt tot een 

aantasting van of aanvulling op de representatieve democratie, valt buiten het bereik van 

dit hoofdstuk. Dat er een effect is op de besluitvorming is evident.

De vervolgvraag was welke (combinaties van) condities leiden tot winst en niet-winst. 

In de hiervoor gepresenteerde analyse lag de nadruk op winst; een analyse van ‘niet-winst’ 

staat in QCA-onderzoek niet per definitie gelijk aan ‘verlies’. Voor de analyse van winst en 

niet-winst maakten we gebruik van de QCA-onderzoeksmethode en -techniek, meer in 

het bijzonder de crisp-set-variant. QCA gaat uit van een set-theoretische benadering en 

is gericht op het blootleggen van causale complexiteit. Voor de analyse selecteerden we 

alle gemeentelijke raadgevende referenda die zijn georganiseerd in de periode 1906-2016 

(N=30). Op grond van theoretische noties uit de internationale theorie construeerden we 

een model voor winst en niet-winst vanuit het perspectief van de initiatiefnemers. Het 

model bestond uit de volgende condities: opkomst bij het gemeentelijke referendum 

(TURN); politieke overeenstemming in de gemeenteraad (SUP); steun voor protestpartijen 

in de gemeente (PROT); institutioneel vertrouwen van burgers (TRUST); en tijdsduur waarin 

de lokale coalitie bestuurt — honeymoon-periode (GOV).

Geen van de genoemde condities blijkt individueel een noodzakelijke voorwaarde 

voor de uitkomst winst en niet-winst. Enkel combinaties van condities vormen een 

voldoende voorwaarde voor de uitkomst winst en niet-winst. Daarbij moet wel worden 

opgemerkt dat de aanwezigheid van conditie TURN zeer dicht in de buurt komt van de 

criteria voor een noodzakelijke voorwaarde. Er zijn dus aanwijzingen dat de opkomst bij 

referenda een belangrijke rol speelt inzake winst voor de initiatiefnemers.

De exacte betekenis hiervan is onduidelijk. Het is mogelijk dat burgers bij referenda 

over lokale kwesties daadwerkelijk vaak ‘tegen’ de (voor)genomen plannen van het 

gemeentebestuur zijn. Dat het überhaupt tot een referendum komt, is al een indicatie dat 

er aanzienlijk maatschappelijk verzet is tegen de plannen. Initiatiefnemers moeten door 

verschillende hoepels springen alvorens het tot een stemming komt. Een andere mogelijke 

verklaring is dat burgers een referendum aangrijpen om het gemeentebestuur af te straffen 

— het idee van referenda als second order -verkiezingen. Al zal dit per referendum verschillen. 

Desalniettemin zou het niet juist zijn winst enkel toe te schrijven aan de aanwezigheid van 

de conditie TURN. Deze conditie krijgt uitsluitend betekenis in combinatie met andere 

condities. Een laatste mogelijke verklaring is dat de opkomst sterk verband houdt met het 

aspect van de geldigheidsquorums. Als de opkomst onder een zeker niveau blijft, wordt de 

stemming ongeldig verklaard en wint het gemeentebestuur. Bij 28 van de dertig referenda 

was een drempel vereist voor een rechtsgeldige uitslag. Een bepaalde opkomst was dan ook 

een noodzakelijk gegeven om de stemming in ons model te kunnen ‘winnen’.

7
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Dat de conditie TURN een voorname rol speelt voor de verklaring van winst blijkt 

als we de diverse oplossingspaden voor de uitkomst winst naast elkaar leggen. In elk 

van de drie paden die leiden tot winst is de conditie TURN aanwezig. Dit betekent dat 

het haast onmogelijk is voor de initiatiefnemers om de uitslag naar hun hand te zetten 

zonder voldoende opkomst voor de stemming te genereren. Andersom bekeken: het 

gemeentebestuur was bij de stemmingen gebaat bij een lage opkomst; dan kon men de 

plannen doorzetten. Een doordachte omgang met de opkomst en opkomstbevordering 

verdient dan ook aanbeveling. De drie paden die in samenhang leiden tot de uitkomst winst 

zijn:

TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*trust*gov + TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT 

(winst)

De bovenstaande oplossing betekent het volgende: [de aanwezigheid van conditie TURN, 

gecombineerd met de aanwezigheid van conditie SUP en de aanwezigheid van conditie 

TRUST] OF [de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de aanwezigheid van 

conditie PROT, de afwezigheid van conditie trust en de afwezigheid van conditie gov] OF 

[de aanwezigheid van conditie TURN, gecombineerd met de aanwezigheid van conditie 

PROT, de aanwezigheid van conditie TRUST en de aanwezigheid van conditie GOV] leiden 

tot de uitkomst winst.

Vertaald naar de betekenis van de condities drukt de tussenoplossing het volgende 

uit: [een relatief hoge opkomst, gecombineerd met relatief weinig politieke steun in de 

gemeenteraad en een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking] 

OF [een relatief hoge opkomst, gecombineerd met relatief veel steun voor protestpartijen 

onder de bevolking, een relatief hoge mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking 

en een relatief korte periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt] 

OF [een relatief hoge opkomst, gecombineerd met relatief veel steun voor protestpartijen 

onder de bevolking, een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking 

en een relatief lange periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt] 

leiden tot de uitkomst winst.

De drie paden hebben tezamen een solution coverage van 0.769 en een solution 

consistency van 1.000. Dit wil zeggen dat de drie paden in de oplossingsformule op 

consistente wijze 77% van de casus met de uitkomst winst verklaren. Drie casus met 

de uitkomst winst worden niet gedekt door de oplossingsformule: Amsterdam (1995a), 

Amsterdam (1995b) en Zwolle (2005). De overige tien casus worden wel verklaard door de 

uitkomsten van de csQCA-analyse. Wanneer de waarden van zowel de solution consistency 

als de solution coverage boven de 0.750 komen, kunnen we spreken van een solide model. 

De conclusie is dan ook dat de oplossingsformule een voldoende voorwaarde oplevert voor 

winst voor de referenduminitiators.
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Ook voor de uitkomst niet-winst hebben we eenzelfde analyse gedaan aan de hand 

van hetzelfde theoretische model. De tussenoplossing voor niet-winst is als volgt:

turn + sup*trust*GOV + sup*prot*trust + sup*PROT*TRUST*gov → out (niet-winst)

De bovenstaande oplossing laat zich als volgt lezen: [de afwezigheid van conditie turn] OF 

[de afwezigheid van conditie sup, gecombineerd met de afwezigheid van conditie trust en de 

aanwezigheid van conditie GOV] OF [de afwezigheid van conditie sup, gecombineerd met 

de afwezigheid van conditie prot en de afwezigheid van conditie trust] OF [de afwezigheid 

van conditie sup, gecombineerd met de aanwezigheid van conditie PROT, de aanwezigheid 

van conditie TRUST en de afwezigheid van conditie gov] leiden tot de uitkomst niet-winst.

Vertaald naar de betekenis van de condities drukt de tussenoplossing het volgende 

uit: [een relatief lage opkomst] OF [relatief veel politieke steun in de gemeenteraad voor 

de kwestie, gecombineerd met een relatief hoge mate van institutioneel vertrouwen 

onder de bevolking en een relatief lange periode dat het college van burgemeester en 

wethouders bestuurt] OF [relatief veel politieke steun in de gemeenteraad voor de 

kwestie, gecombineerd met relatief weinig steun voor protestpartijen onder de bevolking 

en een relatief hoge mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking] OF [relatief 

veel politieke steun in de gemeenteraad voor de kwestie, gecombineerd met relatief veel 

steun voor protestpartijen onder de bevolking, een relatief lage mate van institutioneel 

vertrouwen onder de bevolking en een relatief korte periode dat het college van 

burgemeester en wethouders bestuurt] leiden tot de afwezigheid van de uitkomst winst, 

en dus de aanwezigheid van uitkomst niet-winst.

De vier paden hebben een gezamenlijke solution coverage van 0.765 en een solution 

consistency van 1.000. De vier paden verklaren op consistente wijze 77% van de casus met 

de uitkomst niet-winst. Vier casus konden niet worden verklaard door het model: Zwolle 

(1996), Amsterdam (1997a), Gorinchem (1999) en Soest (2005). Casus met inconsistenties in 

de waarheidstabelrijen konden grotendeels worden verklaard aan de hand van bescheiden 

casusstudies. Het gespecificeerde model blijkt dus een voldoende voorwaarde voor zowel 

winst als niet-winst.

De QCA-analyse legt al met al sterke patronen bloot die het mogelijk maken voor 

initiatiefnemers van een referendum om de stemming te ‘winnen’ dan wel ‘niet-winnen’. 

Het identificeren van deze patronen is een van de sterke kanten van de methode. Niet 

één conditie of slechts de aanwezigheid van een of meerdere condities leidt tot winst. 

Juist een combinatie van de aanwezigheid en afwezigheid van condities leidt tot zinvolle 

interpretaties van het referendumfenomeen.

7
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7.7.2 Evaluatie van het theoretisch model

Naar aanleiding van een literatuurstudie spraken we de verwachting uit dat de aanwezigheid 

van de condities TURN, PROT, SUP, TRUST en GOV zou leiden tot de aanwezigheid van 

de uitkomst. De afwezigheid van de condities zou volgens ons model moeten leiden tot de 

afwezigheid van de uitkomst. Dit beeld blijkt naar aanleiding van de empirische analyse 

genuanceerder te zijn dan verwacht. Wanneer we kijken naar het niveau van de individuele 

casus, dan worden de hypothesen deels bevestigd: bij de casus Huizen (2004) zijn alle 

condities aanwezig, net als de uitkomst winst. Ook laten casus geen tegenstrijdig beeld 

zien: geen enkele casus heeft de uitkomst niet-winst in combinatie met de aanwezigheid van 

alle vijf condities. Hetzelfde geldt echter niet voor de afwezigheid van alle vijf condities; die 

afwezigheid is geen noodzakelijke voorwaarde voor de uitkomst niet-winst.

Wanneer we kijken naar het totaal aantal casus, in plaats van naar individuele casus, 

dan is het beeld diffuser. Niet enkel en alleen de aanwezigheid van condities vormt een 

voldoende voorwaarde voor zowel winst als niet-winst. Het gaat om combinaties van aan- én 

afwezigheid van condities. Voor de verklaring van winst wijken vooral de condities TRUST 

en GOV af van wat we verwachtten op basis van de veronderstellingen. In het tweede pad 

van de oplossingsformule leidt de afwezigheid van deze twee condities — in combinatie met 

de aanwezigheid van de condities TURN en PROT — tot winst. In het derde oplossingspad 

gaat het om de aanwezigheid van de condities TRUST en GOV — gecombineerd met de 

condities TURN en PROT. Een sluitende verklaring valt hiervoor niet te geven; daarvoor is 

een vergelijkende analyse van de bijbehorende casus noodzakelijk. De afwijkingen van de 

theoretische verwachtingen ten aanzien van niet-winst concentreren zich vooral rond de 

condities prot, trust en gov. Deze drie condities verklaren in wisselende samenstelling én 

in combinatie met andere condities de uitkomst niet-winst. Voor de Nederlandse praktijk 

geldt kortom dat het theoretisch model in de werkelijkheid een wisselend beeld laat zien. 

Verschillende paden vormen een voldoende voorwaarde voor de uitkomst winst.

7.7.3 Beperkingen en reikwijdte van de conclusies

Via de QCA-analyse hebben we aangetoond welke combinaties van condities leiden tot 

winst en niet-winst voor de initiatiefnemers. Dit wil niet zeggen dat wanneer we alle stappen 

letterlijk volgen en de condities in de praktijk ‘optimaliseren’, er automatisch winst of niet-

winst als uitslag uit een referendum komt rollen. QCA laat zien dat vele wegen naar Rome 

leiden. Er is niet één eenvoudig recept om de winst van initiatiefnemers te verklaren. De 

generaliseerbaarheid van de empirische resultaten beperkt zich tot de praktijk van het 

raadgevend referendum in Nederland. Raadplegende referenda in Nederland evenals 

stemmingen in andere contexten maken geen deel uit van de analyse. Dat laat onverlet dat 

deze analyse theorieën en veronderstellingen over ‘winst’ of ‘succes’ voedt. Vergelijkbare 

analyses in andere landen en praktijken kunnen aanvullend en versterkend werken op hier 

geconstateerde bevindingen in de vorm van de conjuncturele paden.



203

QCA-analyse winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda

 Uit de empirische analyse bleek een limited empirical diversity, een beperkte empirische 

diversiteit. Vijftien logisch mogelijke combinaties van condities worden niet gedekt door 

het empirische materiaal. Hierdoor konden deze combinaties slechts gedeeltelijk — via het 

gebruik van directional expectations  voor de tussenoplossing — worden meegewogen in de 

analyse. Wanneer zich in de toekomst meer raadgevende referenda voordoen, kan het 

model verder worden versterkt. Een volgend punt in relatie tot de generaliseerbaarheid 

hangt samen met een van de beperkingen van QCA. De methode staat slechts een beperkt 

gebruik van het aantal condities of factoren toe. Iedere conditie die wordt toegevoegd leidt 

tot een exponentiële toename van de hoeveelheid mogelijke combinaties. Hierdoor neemt 

eveneens de kans op meer logical remainders toe, zeker in combinatie met het beperkte 

aantal casus in deze studie. Uiteindelijk bestond het model in deze studie uit vijf condities. 

Andere potentieel verklarende condities maakten geen onderdeel uit van het model en dus 

ook van de studie. De bevindingen in dit hoofdstuk vormen tevens een uitnodiging voor 

verdere analyses en discussies.

Een logische vervolgstap op deze analyse is het geven van betekenis aan de 

oplossingsformule. Welke rol speelt de opkomst in een raadgevend referendum als 

voldoende voorwaarde voor winst? Hoe gaat men daarmee om bij raadgevende referenda? 

Zijn er condities die we over het hoofd hebben gezien? Zijn er meer factoren die een rol 

spelen inzake winst en niet-winst bij referenda? QCA is niet het eindpunt van een zoektocht 

naar de verklaring van winst en niet-winst. Het geeft richting en inkleuring aan de zoektocht. 

Op basis van deze analyse zal een post-QCA-analyse in de vorm van een within-case analysis 

volgen, waarbij wordt ingezoomd op de geformuleerde vragen. Hierdoor moet ons inzicht 

in het fenomeen referenda in Nederland en (mogelijk) daarbuiten verder toenemen.

7
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8. VERGELIJKENDE PROCESS-TRACING POST-
QCA

8.1 Introductie

De analyse van de Nederlandse gemeentelijke referendumpraktijk met behulp van de set-

theoretische methode Qualitative Comparative Analysis (QCA), in het vorige hoofdstuk, is 

niet het sluitstuk van deze studie naar referenda. Tot nu toe verkregen we inzicht in drie 

afzonderlijke ‘recepten’ — bestaande uit combinaties van condities — die alle drie leiden 

tot winst bij een gemeentelijk raadgevend referendum voor de initiatiefnemers. Deze drie 

recepten zijn in dit hoofdstuk weergegeven in Tabel 8.1 en 8.4. De eerdere QCA-analyse 

droeg bij aan ons inzicht in de causale complexiteit van raadgevende referenda in Nederland. 

In methodologische termen gesproken, kwamen de oplossingspaden naar voren uit een 

vergelijking tussen de dertig onderzochte casus: een cross-case analyse. Door de exclusieve 

nadruk op patronen tussen casus konden we echter enkele relevante vragen, van belang 

voor een beter begrip van referendumprocessen, niet beantwoorden. Denk aan de vragen 

hoe en waarom de te verklaren uitkomst zich voordoet in de onderzochte casus. Verder 

verkregen we geen inzicht in de volgtijdelijkheid van de onderzochte condities (die deel 

uitmaken van de oplossingspaden). Welke conditie startte het proces dat leidde naar winst 

en welke andere condities werden achtereenvolgens door deze conditie getriggerd? We zijn 

dus nog op zoek naar de missende schakels tussen X (hier: de afzonderlijke oplossingspaden) 

en Y (hier: de uitkomst winst). Of nog beknopter gesteld: wat gebeurt er in de black box 

tussen X en Y (Figuur 8.1)? Dit vormt de centrale puzzel van hoofdstuk 8.

Figuur 8.1 Centrale puzzel in hoofdstuk 8

Voor het openen van de black box gebruiken we de methode van vergelijkende 

process-tracing; en daarbinnen de variant van theory-building process-tracing (zie onder 

andere Blatter & Haverland, 2012; Beach & Pedersen, 2013; Williams & Gemperle, 2017). 

Deze methode — die inzoomt op de datgene wat zich afspeelt in de black box — is uitermate 

geschikt als aanvulling op de QCA-analyse uit hoofdstuk 7. Om Blatter en Haverland 

(2012, p. 207) te citeren: ‘Because causal-process tracing and QCA are both based on 

configurational thinking, it seems very adequate to use CPT in order to bolster or to test 

the internal validity of the findings of a prior QCA study.’
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Zowel QCA als process-tracing delen het aspect van configurationeel denken — in 

termen van equifinaliteit, asymmetrie en causale heterogeniteit (zie voor een toelichting 

hoofdstuk 6) — en zijn allebei primair gericht op de vele en complexe verklaringen van een 

uitkomst (Y-centered).152 Het grootste verschil tussen beide methoden is het analyseniveau. 

Waar QCA uitgaat van patronen en relaties tussen casus (cross-case analysis), gaat process-

tracing uit van configurationeel denken binnen casus (within-case analysis) (Beach & Pedersen, 

2013; Goertz, in press). Beide analyseniveaus zijn nodig voor het verkrijgen van dieper 

inzicht. Process-tracing is daarbij aanvullend op QCA. Beach (2016, p. 470) formuleert dit 

als volgt: ‘… PT taken on its own only enables within-case inferences about causal processes, 

meaning that PT case studies have to be nested in comparative designs to enable cross-case 

generalisations to be made.’

Wanneer de zoektocht naar verklaringen voor winst bij referenda zich beperkt tot 

de cross-case QCA-analyse, zouden we slechts een gedeeltelijke en daarmee onvolledige 

verklaring van de uitkomst krijgen. Want zoals Schneider en Rohlfing (2016, p. 527) 

beargumenteren: ‘In and of themselves such cross-case patterns do not necessarily 

reflect causation and are uninformative about the underlying causal mechanism.’ Door de 

within-case eigenschappen van process-tracing kunnen we, via zorgvuldig vormgegeven 

in-depth casusstudies, de hiervoor geformuleerde vragen beantwoorden én de interne 

validiteit van de geconstateerde cross-case QCA-oplossingspaden versterken. We willen 

door het openen van de black box namelijk weten of de (combinaties van) condities in de 

QCA-oplossingspaden ertoe doen en in hoeverre ze ertoe doen (Gerring, 2007; Blatter & 

Haverland, 2012).

In de process-tracing-analyse richten we ons op de zogeheten causale mechanismen 

die de oplossingspaden (X) aan de uitkomst (Y) verbinden. Causale mechanismen kunnen 

worden opgevat als ‘a complex system which produces an outcome by the interaction of a 

number of parts’ (George & Bennett, 2005, pp. 206-207). Met number of parts worden niet de 

QCA-oplossingspaden bedoeld. De beoogde analyse gaat een slag dieper: de onderdelen zijn 

entiteiten (actoren, instituties, organisaties of instrumenten) die activiteiten (de producenten 

van verandering) in gang zetten die leiden tot een uitkomst (Machamer, 2004; Beach, 2016). 

De oplossingspaden vormen het startpunt van de analyse. Daaromheen traceren we de 

werkzame causale mechanismen. Onze eerder vastgestelde oplossingspaden worden 

daardoor informatiever en betrouwbaarder. Of zoals Blatter en Haverland (2012, p. 81) het 

samenvatten: ‘The result of a study that is based on CPT is a full-fledged “recipe” for making 

an outcome of interest possible. In contrast to cross-case techniques (QCA), CPT reveals 

not only the necessary and sufficient ingredients, but also when and how the ingredients 

have to be brought together to create the outcome of interest.’

152 Y-centered wil zeggen dat de onderzoeker primair geïnteresseerd is in de diverse en complexe 
verklaringen van een specifieke uitkomst (Y) en niet zozeer in de effecten van een specifieke 
oorzaak (X) (X-centered) (Blatter & Haverland, 2012, p. 80).
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Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 8.2 staat de process-tracing-

methode centraal, evenals de hieraan verbonden methodologische termen en concepten. 

In paragraaf 8.3 staan we stil bij de verschillende typen casus die voortkomen uit de 

QCA-analyse in hoofdstuk 7. Paragraaf 8.4 bevat een bespreking en toepassing van de 

selectieprincipes voor de te bestuderen casus. In paragraaf 8.5 houden we ons bezig met 

de daadwerkelijke casusselectie en de te volgen procedure. We sluiten af met een korte 

conclusie in paragraaf 8.6.

8.2 Process-tracing

8.2.1 Process-tracing: wat is het?

Een collega roept je zijn kantoor binnen en laat je daar vijftig genummerde dominostenen 

zien, die rechtop op een tafel staan, in een rechte lijn, met de ogen in dezelfde richting 

wijzend. De collega hangt een doek voor de dominostenen, zodat enkel de eerste en de 

laatste dominosteen zichtbaar blijven. Hierna krijg je het verzoek het kantoor tijdelijk te 

verlaten. Wanneer je terugkeert, constateer je dat de eerste en laatste dominosteen plat op 

de tafel liggen met de bovenkant (de kant met ogen) in dezelfde richting. Kunnen we hieruit 

concluderen dat de collega de eerste steen heeft omgeduwd en dit een kettingreactie heeft 

veroorzaakt, waarbij achtereenvolgens de tweede, derde, vierde, enzovoort, en uiteindelijk 

de laatste dominosteen is omgevallen? Niet per definitie. De collega kan in theorie met 

de hand alleen de eerste en laatste dominosteen plat op tafel hebben gelegd. Een andere 

mogelijkheid is dat de collega tegen de tafel is gestoten, waardoor alleen de eerste en de 

laatste dominosteen zijn omgevallen. Ook is het mogelijk dat alle dominostenen tegelijkertijd 

zijn omgevallen. Door het doek te verwijderen en te kijken naar de tussenliggende stenen — 

nummer 2 tot en met nummer 49 — verkrijg je informatie over het tussenliggende proces. 

Zijn de overige dominostenen ook omgevallen? Zijn de tussenliggende stenen dezelfde 

richting op gevallen als de eerste en laatste steen? Zijn er observanten in de ruimte die 

het geluid hebben gehoord van omvallende dominostenen? Hebben observanten gezien 

dat de collega tegen de tafel stootte? Kunnen we zaken als aardbevingen, wind en andere 

menselijke interventie uitsluiten? Door het stellen van deze (en andere) vragen en het 

zoeken naar bewijzen, kunnen we achterhalen hoe de eerste en laatste dominosteen plat op 

de tafel zijn komen te liggen (voorbeeld ontleend aan George & Bennett, 2005, pp. 206-207).

De vragen die in het voorbeeld van de dominostenen worden gesteld zijn het 

soort vragen die horen bij een process-tracing-analyse van sociale fenomenen. Door het 

systematisch traceren van het proces dat heeft geleid tot de uitkomst, kan de lijst met 

potentiële oorzaken worden teruggebracht. Door meerdere casus op een vergelijkbare 

wijze te analyseren kan een onderzoeker meer zicht krijgen op de verschillende causale 

paden die leiden tot de uitkomst en de condities waaronder de uitkomst zich voordoet. 

Zodoende wordt het interveniërend causaal proces duidelijk (zie Figuur 8.1).
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Het gaat bij process-tracing dus om het traceren van een proces dat oorzaak verbindt 

aan gevolg, ofwel X aan Y. De oorzaak is in relatie tot de QCA-methode een conjunctie van 

oorzaken (hier: de drie oplossingspaden) en het gevolg de uitkomst die wordt onderzocht 

(hier: winst). Het doel van het traceren van het proces tussen X (conditie) en Y (uitkomst) 

is het blootleggen van de causale mechanismen die uiteindelijk zorgen voor de uitkomst 

(George & Bennett, 2005; Beach, 2016; Beach & Rohlfing, 2018). In tegenstelling tot de 

QCA-analyse zetten we de condities en uitkomst niet meer om in scores tussen 0 en 1. We 

gebruiken informatie om de volgtijdelijkheid tussen de causale condities en de uitkomst 

vast te stellen. Blatter en Haverland (2012, p. 107) omschrijven dit als volgt: ‘Within a CPT 

approach as an ideal-type, stand-alone research design, the information on the starting 

conditions and the outcome are no longer transferred into scores or aggregated to classify 

a case with respect to a specific variable. Instead, they are used to determine the temporal 

order between causal conditions and effects/outcomes.’

Voor het achterhalen van het interveniërend causaal mechanisme bestudeert 

een onderzoeker de historische tijdlijn van een casus — aan de hand van relevante 

archiefdocumenten, interviewtranscripten en andere bronnen — om te zien welke 

aspecten, observaties of hypothesen een rol speelden in een specifieke casus (George & 

Bennett, 2005). Belangrijk daarbij is het stellen van de juiste vragen: zie het voorbeeld 

van de dominostenen. Via een systematische analyse van enkele zorgvuldig geselecteerde 

casus, voortkomend uit de QCA-analyse, willen we het interveniërend mechanisme, de 

ingrediënten van het recept, achterhalen dat X met Y verbindt. En om het recept te doen 

slagen moeten niet alleen de correcte ingrediënten aanwezig zijn, maar moeten deze 

eveneens in de juiste volgorde worden toegevoegd aan het brouwsel. Dit is wat we met 

het gebruik van process-tracing in dit onderzoek beogen.

8.2.2 Theory-building process-tracing

De methode process-tracing wordt opgedeeld in een drietal varianten: theory-testing, 

theory-building en explaining-outcome (Beach & Pedersen, 2013). Alle drie de varianten delen 

dezelfde ontologische assumpties over de aard van causale relaties. Beach en Pedersen 

(2013, p. 13) stellen in dit verband dat ‘these include the use of deterministic theorization 

and a mechanismic understanding of causation that focusses on the process whereby causal 

forces are transmitted through a series of interlocking parts of a mechanism to produce 

an outcome’. De ontologische positie van process-tracing is dus een mechanismic begrip 

van causaliteit en niet van reguliere associatie. Daarnaast gaat process-tracing uit van een 

deterministisch in plaats van een probabilistisch begrip van causaliteit (Beach & Pedersen, 

2013). Een van de voornaamste verschillen tussen de drie process-tracing-varianten gaat 

over het type gevolgtrekkingen of te trekken conclusies. De theory-testing- en theory-

building-varianten richten zich op het trekken van conclusies over de aan- of afwezigheid 

van een mechanisme. De explaining-outcome-variant maakt het mogelijk conclusies te 
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trekken over de sufficiency (voldoende voorwaarde) van de onderzochte verklaring (Beach 

& Pedersen, 2013, pp. 13-14).

Bij de theory-testing-variant wordt voor aanvang van de daadwerkelijke analyse een 

hypothetisch-theoretisch (‘theorized’) causaal mechanisme geformuleerd. Vervolgens wordt 

in casus aan de hand van het beschikbare empirisch materiaal gekeken of er voldoende 

bewijs is voor de aanwezigheid en werking van het geformuleerde causaal mechanisme 

dat X verbindt aan Y. Bij de theory-building-variant gaat het om het construeren van een 

theorie ten aanzien van het causaal mechanisme tussen X en Y, die van toepassing is op een 

populatie casus (generalisatie). In tegenstelling tot de theory-testing-variant wordt de theory-

building-variant niet gestart met een empirisch te testen mechanisme, maar gaat het juist 

om het achterhalen van het causaal mechanisme. Bij de explaining-outcome-variant gaat de 

aandacht niet zozeer uit naar een algemeen geldend theoretisch causaal mechanisme, maar 

naar een verklaring die een voldoende voorwaarde voor een relevante afzonderlijke casus 

oplevert. Deze variant is dus gericht op de vraag welke verklaring past bij een specifieke 

uitkomst (Beach & Pedersen, 2013, p. 11). De keuze voor een van de varianten is van grote 

invloed op de verdere inrichting van het proces en dient zorgvuldig te worden gemaakt. 

George en Bennett (2005, p. 213) stellen in dit verband: ‘The challenge in using process-

tracing is to choose a variant of it that fits the nature of the causal process embedded in the 

phenomenon being investigated.’

Van belang voor de variantkeuze, en daarmee de analyse in dit hoofdstuk, is de vraag 

of er een theoretisch onderbouwd causaal mechanisme bestaat, (mede) gebaseerd op 

condities uit de eerdere QCA-analyse, dat winst bij referenda verklaart of kan verklaren. 

Dit blijkt niet het geval te zijn. De literatuur geeft op dit punt onvoldoende aanleiding 

voor een dergelijk theoretisch model (zie verder paragraaf 8.5). Het ontbreken van 

een verklarende theorie of causaal mechanisme in het kader van dit onderzoek is geen 

uitzondering: ‘…many available theories have not been developed to the point that they are 

capable of making predictions about causal processes’ (George & Bennett, 2005, p. 217). 

Een belangrijke reden voor het gebrek aan verklarende theorieën is dat de QCA-condities 

voornamelijk zijn afgeleid uit literatuur waarin onderzoeksmethoden zijn gebruikt die 

gericht zijn op variabelen en waarbij gebruik is gemaakt van een relatief groot aantal casus. 

Dergelijke onderzoeken spitsen zich toe op de effecten van individuele oorzaken en dus 

niet op conjuncties van condities (Beach, 2017, p. 5). Dit strookt niet met het ontologische 

uitgangspunt dat condities tezamen in conjuncties of configuraties leiden tot de uitkomst. 

Process-tracing is in dit hoofdstuk dan ook gericht op het ontwikkelen van een theorie, niet 

op het testen ervan. Vandaar dat theory-building process-tracing in dit onderzoek wordt 

toegepast. We gaan hieronder dieper in op de kernelementen van deze process-tracing-

variant.

De theory-building-variant van process-tracing zoekt naar verklaringen die het niveau 

van een enkele casus ontstijgen. Getraceerde causale mechanismen zouden van betekenis 
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moeten zijn voor gelijksoortige casus; in QCA-termen gesproken gaat het om casus binnen 

hetzelfde oplossingspad. Deze process-tracing-variant is in het bijzonder geschikt voor 

toepassing in situaties waarin bekend is dat er een relatie bestaat tussen X en Y, maar 

onduidelijk is hoe en welk mogelijk causaal mechanisme deze twee elementen met elkaar 

verbindt. Er is geen adequate theorie voorhanden die op dit vlak voor ondersteuning zorgt 

(Beach & Pedersen, 2013, p. 16). Een van de kernelementen is dat deze variant zoekt naar 

een midrange theorie, die een causaal mechanisme beschrijft dat generaliseerbaar is naar 

een begrensde context (zoals een specifiek QCA-oplossingspad). Theory-building process-

tracing leidt niet tot de constatering dat een bepaald causaal mechanisme een voldoende 

voorwaarde is voor een specifieke uitkomst (Beach & Pedersen, 2013, p. 16).

De theory-building-variant is inductief georiënteerd en start dan ook vanuit het 

beschikbare empirische materiaal. Dit materiaal wordt op systematische wijze geanalyseerd, 

teneinde een plausibel hypothetisch causaal mechanisme te ontwarren waarbij X gelinkt is 

aan Y. Hiervoor wordt eerst gekeken of het gevonden empirische materiaal de aanwezigheid 

van observeerbare manifestaties van een onderliggend causaal mechanisme impliceert. 

Vervolgens wordt uit de observeerbare manifestaties afgeleid of ze een onderliggend 

causaal mechanisme tussen X en Y weerspiegelen en of dit mechanisme het niveau van 

een enkele casus overstijgt (Beach & Pedersen, 2013, p. 16).

We hanteren bij de zoektocht naar het causaal mechanisme de volgende stappen. 

Na definiëring van X en Y wordt in het beschikbare empirische materiaal gezocht 

naar aanwijzingen of bewijs voor mogelijke empirische manifestaties van een causaal 

mechanisme tussen X en Y (stap 1). Uit het observeerbare empirische bewijs van de casus 

wordt vervolgens afgeleid of deze manifestaties een werkzaam causaal mechanisme 

weerspiegelen dat aanwezig was in de onderzochte casus (stap 2). Het verzamelde bewijs 

spreekt hierbij lang niet altijd voor zichzelf; het is lastig om uit de empirische manifestaties 

(denk aan gebeurtenissen of handelingen) een onderliggend causaal mechanisme te 

destilleren. Vandaar dat in deze tweede stap inspiratie wordt gehaald uit bestaande 

theorieën en eerdere observaties (Beach & Pedersen, 2013, p. 17).

Ten slotte wordt geconcludeerd of de waarneembare observaties daadwerkelijk een 

onderliggend en werkzaam causaal mechanisme vormen (stap 3). Korter gezegd is stap 

1 het verzamelen van bewijs; stap 2 het hieruit afleiden van het bestaan van empirische 

manifestaties; en stap 3 het afleiden van het bestaan van een causaal mechanisme. Dit 

gebeurt vaak op iteratieve wijze, waarbij geregeld wordt geschakeld tussen stap 1 en 2 

(Beach & Pedersen, 2013, pp. 17-18). Wij volgen de hier genoemde stappen bij de analyse 

van de casus in de desbetreffende paragrafen.

In deze process-tracing-analyse ligt de nadruk op de resultaten, in de vorm van de 

drie oplossingspaden, die naar voren kwamen uit de cross-case QCA-analyse in hoofdstuk 

7 (in verkorte vorm weergegeven in Tabel 8.1 en 8.4). We richten ons hierbij echter niet 

op alle drie de oplossingspaden, omdat dit, gelet op het aantal casus dat hiervoor dient te 
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worden onderzocht, niet haalbaar is. Het eerste oplossingspad, met booleaanse operatoren 

aangeduid als TURN*SUP*TRUST, heeft primair onze aandacht in de analyse. Dit pad heeft 

de hoogste dekkingsgraad en is daarmee het meest robuust. Dit pad behoort onder meer 

toe aan de casus Amsterdam (2002), ’s-Graveland (1996), Huizen (2004), Voerendaal (2003) 

en Zandvoort (1997) (zie Tabel 8.3). Consequentie van de keuze voor één oplossingspad 

is dat het te traceren mechanisme zich enkel toespitst op dit ene oplossingspad. Om de 

omvang van deze studie te beperken, traceren we geen mechanismen van de twee overige 

oplossingspaden. Dit is iets voor vervolgonderzoek. Om te kijken of het causaal mechanisme 

standhoudt in andere situaties, testen we het aan de hand van één additionele casus die niet 

onder het eerste oplossingspad valt. Overige analyses bewaren we voor vervolgonderzoek. 

Verder willen we hier benadrukken dat de mechanismen die worden getraceerd, in latere 

paragrafen bezien moeten worden als middle-range theorieën. Dit betekent dat we 

verwachten dat ze enkel zeggingskracht hebben in hetzelfde QCA-oplossingspad en binnen 

een vergelijkbare context (George & Bennett, 2005; Beach & Pedersen, 2013). Williams 

en Gemperle (2017, p. 124) vatten het kernpunt voor onze analyse als volgt samen: ‘While 

the causal mechanism will be distinct for different configurations, each being sufficient 

for causing the outcome, within one configuration we expect the causal mechanism to be 

the same for all cases.’ Dus door enkele zorgvuldig geselecteerde casus binnen één QCA-

oplossingspad te onderzoeken, verwachten we het causaal mechanisme te vinden dat geldt 

voor alle casus binnen datzelfde pad. De conclusies die we hieruit trekken gelden voor alle 

casus binnen het onderzochte pad. Een verdere verantwoording van de te onderzoeken 

casus is te vinden in paragraaf 8.5.

8.2.3 Causale mechanismen

In het voorgaande is al enkele malen een centraal concept binnen process-tracing aangestipt: 

een causaal mechanisme. Wat is een causaal mechanisme? Simpel gesteld beschrijft een 

causaal mechanisme hoe een oorzaak (of conjunctie) bijdraagt aan of leidt tot een uitkomst 

(Gerring, 2008, p. 163; Beach & Rohlfing, 2018, p. 5). Een meer formalistische definitie 

van een causaal mechanisme luidt: ‘a process through which agents with causal capacities 

operate in specific contexts to transfer energy, information or matter to other entities’ 

(Bennett in Beach & Pedersen, 2013, p. 25). Voor een beter begrip van een mechanisme, 

zoals gedefinieerd door Bennett, wordt met regelmaat de machine-analogie gebruikt. Het 

mechanisme is in deze analogie een theoretische constructie, bestaande uit meerdere 

tandwielen. Het ene tandwiel brengt causale energie over naar het andere tandwiel. De 

tandwielen komen in beweging door energie. De overdracht van deze energie leidt, net als 

bij een machine, via de tandwielen tot de te verklaren uitkomst. Een causaal mechanisme 

bestaat uit tandwielen en energie. Beide aspecten moeten aanwezig zijn en samenwerken 

om de machine te laten draaien.



213

Vergelijkende process-tracing post-QCA

Beach en Pedersen (2013, p. 176) bouwen voort op de machine-analogie en definiëren 

een causaal mechanisme als volgt: ‘[A] theorized system that produces outcomes through 

the interaction of a series of parts that transmit causal forces from X to Y. Each part of a 

mechanism is an individually insufficient but necessary factor in a whole mechanism, which 

together produces Y. The parts of causal mechanisms are composed of entities engaging 

in activities.’ Deze definitie geeft duidelijk blijk van het integrale aspect van een causaal 

mechanisme. Een mechanisme bestaat uit meerdere onderdelen (tandwielen) die alle samen 

moeten werken om de uitkomst (Y) te produceren. Ieder onderdeel (of tandwiel) is hiervoor 

noodzakelijk. Wanneer een onderdeel ontbreekt, draaien niet alle tandwielen meer en komt 

de machine tot stilstand. Beach en Pedersen geven ook aan waar we concreet naar moeten 

kijken als we in casus een dergelijk mechanisme willen traceren: entiteiten en activiteiten 

(Beach & Pedersen, 2013; Beach, 2017).

Entiteiten zijn de (f)actoren, personen of instituties — naar de machine-analogie: de 

tandwielen — die energie overdragen. De activiteiten zijn de producenten van verandering 

— naar de machine-analogie: de energie of beweging van de tandwielen (George & 

Bennett, 2005, p. 29). Een causaal mechanisme bestaat doorgaans uit meerdere schakels 

of tandwielen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en tezamen zorgdragen voor 

de uitkomst.

De logica die hierachter schuilt, is dezelfde als bij QCA; we spreken van noodzakelijke 

en voldoende condities. De condities zijn bij causale mechanismen geen losse condities, 

zoals bij QCA de vijf condities waarmee we onze analyses uitvoerden, maar onderdelen 

van een mechanisme. Een onderdeel van een mechanisme is als volgt weer te geven: (n
n 
→). 

De uitdrukking n
n
 verwijst naast de entiteit en de pijl naar de activiteit die causale energie 

overdraagt om tot de uitkomst te komen (Beach & Pedersen, 2013, p. 30). Gebruikmakend 

van de booleaanse operator AND (*) kunnen we een fictief causaal mechanisme, hier 

bestaande uit drie onderdelen, als volgt uitdrukken:

X → [(n
1 
→)*(n

2
 →)*(n

3
 →)] Y

De bovenstaande expressie kan als volgt worden gelezen: X draagt causale energie 

over door een mechanisme dat bestaat uit onderdeel 1 (entiteit 1 en een activiteit), 

onderdeel 2 (entiteit 2 en een activiteit) en onderdeel 3 (entiteit 3 en een activiteit). 

Tezamen produceren de entiteiten en activiteiten de uitkomst Y. Een mechanisme bestaat 

dus uit een aantal stappen die met elkaar samenhangen (George & Bennett, 2005, p. 30; 

Beach, 2016, p. 465).

De machine-analogie is in deze beschrijving slechts gebruikt als heuristisch 

hulpmiddel. Er wordt niet verondersteld dat alle sociale causale mechanismen zich 

lineair voortbewegen, als waren het echte machines die energie van het ene tandwiel 

naar het andere overdragen in een gelijkmatig tempo. Vele sociale mechanismen zijn veel 

8



214

Hoofdstuk 8

dynamischer van aard. Een kleine gebeurtenis kan worden versterkt door het mechanisme 

en daardoor een disproportioneel effect hebben op de uitkomst. Andersom kan een grote 

gebeurtenis juist een kleine uitwerking hebben op het resultaat, bijvoorbeeld omdat andere 

onderdelen in het mechanisme het effect ervan afzwakken. Causale mechanismen hebben 

consequenties die niet kunnen worden gereduceerd tot het effect van conditie X. Vandaar 

dat mechanismen in samenhang met de condities of oorzaken moeten worden onderzocht 

(Beach & Pedersen, 2013, p. 29).

Een illustratief voorbeeld van een causaal mechanisme in actie, dat met regelmaat 

wordt aangehaald, is de auto-analogie. X staat in deze analogie voor de motor en Y voor de 

beweging van de auto: het rijden. Een motor is nodig om de auto te laten voortbewegen. 

Echter, een motor alleen is niet voldoende om een auto te laten rijden. Zonder aandrijfas 

en wielen kan een motor een auto niet voortbewegen. Al deze onderdelen moeten met 

elkaar samenwerken om een beweging te veroorzaken. In dit voorbeeld zijn de aandrijfas 

en de wielen onderdeel van het causaal mechanisme dat energie overdraagt van de motor 

(X) om de auto te laten rijden (Y) (voorbeeld ontleend aan Beach & Pedersen, 2013, p. 30).

Tabel 8.1 Oplossingspaden naar winst voor initiatiefnemers van raadgevende referenda in Nederland

1. 2. 3.

Opkomst bij 
gemeentelijk 
referendum (TURN)

• • •
Politieke 
overeenstemming in 
gemeenteraad (SUP)

•
Steun voor 
protestpartijen in de 
gemeente (PROT)

• •
Institutioneel 
vertrouwen van burgers 
(TRUST)

• ○ •
Tijdsduur waarin de 
lokale coalitie bestuurt 
— honeymoon-periode 
(GOV)

○ •
Raw coverage 0.385 0.154 0.308

Unique coverage 0.308 0.154 0.231

Solution consistency 1.000
0.769Solution coverage

• = core causal condition (aanwezig); ○ = core causal condition (afwezig); • = contributing causal 
condition (aanwezig); ○ = contributing causal condition (afwezig)153

153 Core causal conditions zijn condities die nodig zijn voor iedere representatie van de uitkomst: 
‘for these are the decisive causal ingredients that distinguish combinations of conditions that 
are consistent subsets of the outcome from those that are not…’ (Ragin, 2008, p. 204). Com-
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Causale mechanismen zijn dus geen losstaande aspecten zonder onderlinge 

samenhang. De verschillende onderdelen van een mechanisme moeten worden gezien als 

een samenhangend en congruent verhaal (tandwielen die logisch in elkaar vallen en elkaar 

aandrijven). Alle onderdelen (entiteiten én activiteiten) dienen aanwezig te zijn voordat het 

mechanisme ‘werkt’. De schakels van het mechanisme volgen wat dat betreft dezelfde logica 

als de QCA-oplossingspaden, in de zin dat ze afzonderlijk onvoldoende zijn, maar tezamen 

noodzakelijke onderdelen vormen van een mechanisme (oftewel ze zijn INUS; zie hoofdstuk 

6). Zonder een onderdeel in de keten valt het hele raderwerk stil.

We wijzen er hier nadrukkelijk op dat een causaal mechanisme iets wezenlijk 

anders is dan het simpelweg aan elkaar rijgen van de condities in de paden van de QCA-

oplossingsformule. Process-tracing betekent in onze situatie een zoektocht naar de 

aanwezigheid van een causaal mechanisme tussen de geconstateerde QCA-oplossing 

en de uitkomst. Het doel is het ontrafelen van de black box, het uitpakken van de causale 

mechanismen en deze traceren via casusstudies (Beach & Pedersen, 2013, p. 69; Beach, 

2016, p. 465).

Voordat we starten met de analyse van de casus, staan we kort stil bij de verkregen 

QCA-resultaten in relatie tot de process-tracing-analyse. Tabel 8.1 geeft op schematische 

wijze de drie belangrijkste paden, of combinaties van causale condities, weer die op 

consistente wijze uitmonden in winst voor initiatiefnemers van een referendum. Voor 

een volledig beeld van alle causale mechanismen zullen alle drie de oplossingspaden — en 

daarbinnen meerdere casus — moeten worden onderzocht. Het voert te ver om dit allemaal 

in één proefschrifthoofdstuk te behandelen. Daarom maken we, zoals eerder toegelicht, 

een keuze voor een enkel oplossingspad: oplossingspad 1. Deze keuze volgt uit de QCA-

analyseresultaten.

Het eerste oplossingspad uit de tussenoplossing — met booleaanse operatoren 

aangeduid als TURN*SUP*TRUST —, is het meest robuust van alle drie de oplossingspaden 

in termen van consistentie (consistency) en dekkingsgraad (coverage). De configuratie 

TURN*SUP*TRUST kent een raw coverage van 0.385 en een unique coverage van 0.308. 

Het ligt daarom voor de hand juist dit pad te selecteren voor nadere analyse. Deze keuze 

heeft consequenties voor de selectie van de casus. Dit werken we uit in de volgende drie 

paragrafen.

plementary of contributing causal conditions zijn belangrijk omdat ze bijdragen aan de uitkomst, 
maar kunnen worden weggelaten uit het oplossingspad als de onderzoeker assumpties inbrengt 
die passen bij de bestaande theoretische en inhoudelijke kennis. Dit type condities is te vinden 
door de tussenoplossing en de spaarzame oplossing naast elkaar te leggen en per oplossingspad 
onderling te vergelijken (Ragin, 2008, p. 204). Bij de totstandkoming van Tabel 8.1 zijn de tus-
senoplossing en spaarzame oplossing (met rij-dominantie: met inclusie van beide expressies uit 
de prime implicant chart) met elkaar vergeleken. Voor de betekenis van de waarden van coverage 
en consistency verwijzen we naar de bespreking daarvan in paragraaf 6.6.

8
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8.3 Typen casus na een QCA-analyse

Om te begrijpen welke casus relevant zijn voor nadere bestudering in het kader van de 

onderzoeksvraag, moeten we eerst een onderscheid maken tussen de vier typen casus 

die door de crisp-set QCA-analyse zijn blootgelegd (zie Schneider & Wagemann, 2012; 

Schneider & Rohlfing, 2013). Niet iedere casus is het onderzoeken waard en er gelden, 

zeker in vergelijkend perspectief, een aantal richtlijnen voor casusselectie die direct 

gerelateerd zijn aan de verschillende typen casus (zie daarvoor paragraaf 8.4). Hieronder 

beschrijven we de vier typen casus na een QCA-analyse en relateren we deze typen aan 

de referendumcasus die in dit onderzoek centraal staan. Voordat we starten is het nog 

van belang in herinnering te roepen dat uit de eerdere QCA-analyse geen noodzakelijke 

condities of oplossingspaden naar voren kwamen, enkel oplossingspaden die een voldoende 

voorwaarde vormen. Als het gaat over typen casus, geldt voor noodzakelijke condities of 

oplossingspaden een andere logica dan voor voldoende condities en oplossingspaden 

(Schneider & Rohlfing, 2013, p. 573).

Crisp-set 
lidmaatschap 
in de uitkomst 

voor winst

(4)
Deviant cases for coverage

(N=3)

[Adam95a; Adam95b; Zwol05]

(1)
Typical cases

(N=11)*

[Gravel96; Zndvrt97; Adam02; 
Voernd03; Huizn04; Leid95; Delft06; 

AdamSp97; Grong01; Nmgen06; 
Huizn04]

(3)
Individually irrelevant cases

(N=17)

[Amrsf95; Adam01; Adam97b; 
AdamWstp08; Anhm16; Nwegn99; 

Anhm13; Hilvsm04; Rttrdm16; 
AdamWst10; Gorch99; Adam97a; Soest05; 
Zwol96; AdamCtm14; Grong05; Enkhzn02]

(2)
Deviant cases for consistency

(N= 0)**

[-]

Crisp-set lidmaatschap in de tussenoplossing voor winst
TURN*SUP*TRUST+TURN*PROT*trust*gov+TURN*PROT*TRUST*GOV

Figuur 8.2 2x2 matrix van typen casus in een csQCA-analyse die een voldoende voorwaarde vormen154

Leeswijzer: de 2x2 matrix wordt gevormd door twee dimensies: een horizontale en een verticale 
dimensie. De horizontale dimensie gaat over crisp-set lidmaatschap in de tussenoplossing voor 
winst; de verticale dimensie gaat over crisp-set lidmaatschap in de uitkomst voor winst. De scores 
voor de vier cellen zijn als volgt: cel (1) kenmerkt zich door aanwezigheid van lidmaatschap in de 

154 Figuur 8.2 is geconstrueerd met behulp van softwareprogramma R in combinatie met het 
‘SetMethods’ pakket. De basis voor de syntax is ontleend aan paragraaf 8.3 uit de handleiding 
Performing fuzzy and crisp set QCA with R, versie 21-02-2017, van auteurs Thomann en Wittwer. 
Via de volgende weblink is de meest recente versie van de handleiding te downloaden: http://
www.evathomann.com/links/qca-r-manual.



217

Vergelijkende process-tracing post-QCA

tussenoplossing én aanwezigheid van lidmaatschap in de uitkomst voor winst; cel (2) kenmerkt 
zich door aanwezigheid van lidmaatschap in de tussenoplossing voor winst én afwezigheid van 
lidmaatschap in de uitkomst voor winst; cel (3) kenmerkt zich door afwezigheid van lidmaatschap 
in de tussenoplossing voor winst én afwezigheid van lidmaatschap in de uitkomst voor winst; cel 
(4) kenmerkt zich door afwezigheid van lidmaatschap in de tussenoplossing én aanwezigheid van 
lidmaatschap in de uitkomst voor winst.

* De cel typical cases (1) bevat tweemaal de casus Huizen (2004). Reden hiervoor is dat 
deze casus wordt gedekt door twee paden van de tussenoplossing: TURN*SUP*TRUST en 
TURN*PROT*TRUST*GOV. Het aantal uniquely typical cases for sufficiency komt daarmee uit op 
N=9.
** De cel deviant cases for consistency bevat geen casus. Dit betekent dat dit type casus niet 
voorkomt in de analyseresultaten.

De relatie tussen casus en oplossingspaden die een voldoende voorwaarde vormen 

kan grafisch worden weergegeven in een 2x2 matrix, waarbij iedere casus is geplot volgens 

het lidmaatschap in de tussenoplossing (intermediate solution) voor de aanwezigheid van 

de uitkomst winst (Figuur 8.2). Tevens kan een nadere verfijning worden aangebracht per 

afzonderlijk oplossingspad van de tussenoplossing (Tabel 8.2). In Figuur 8.2 zijn in totaal vier 

typen casus te herleiden die samenhangen met voldoende voorwaarde: typical cases, deviant 

cases for consistency, deviant cases for coverage en individually irrelevant cases (Schneider 

& Rohlfing, 2013). In de afzonderlijke cellen van de 2x2 matrix staan de in hoofdstuk 5 

gebruikte aanduidingen voor de dertig raadgevende lokale referenda in Nederland.

Tabel 8.2 Typen casus in de csQCA-analyse naar winst uitgesplitst naar paden van de tussenoplossing

Lid van pad 1 Lid van pad 2 Lid van pad 3 Niet-lid van de 
tussenoplossing

Uniquely 
typical

Gravel96; Zndvrt97; 
Adam02; Voernd03

Leid95; Delft06 AdamSp97; 
Grong01; Nmgen06

Jointly typical Huizn04 Huizn04

Deviant cases 
for consistency

n.v.t.

Deviant cases 
for coverage

Adam95a; Adam95b; Zwol05

Individually 
irrelevant 
casus

Amrsf95; Adam01; 
Adam97b; 
AdamWstp08; 
Anhm16; Nwegn99; 
Anhm13; Hilvsm04; 
Rttrdm16; 
AdamWst10; 
Gorch99; Adam97a; 
Soest05; Zwol96; 
AdamCtm14; 
Grong05; Enkhzn02

8
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Conditie of oplossingspad X is een voldoende voorwaarde voor een uitkomst als de set 

van X een subset is van de uitkomst Y (die voldoet aan de gestelde drempels voor coverage 

en consistency). Casus die aan dit criterium voldoen zijn opgenomen in cel 1 en noemen we 

typical cases. Casus in deze cel zijn empirische manifestaties van zowel de uitkomst als de 

voldoende condities of (oplossings)paden (Schneider & Rohlfing, 2013, p. 573). We zouden ze 

‘goede’ casus kunnen noemen, omdat ze beschikken over de aanwezigheid van de condities 

én de uitkomst. Ze passen in het veronderstelde en empirisch onderzochte theoretische 

model en dragen bij aan de verklarende kracht van het model (in termen van coverage en 

consistency). Hoe meer casus in deze cel, hoe krachtiger de verklarende kracht van het 

geteste model. Typical cases kunnen worden gerelateerd aan de gehele QCA-oplossing 

(resultaat van booleaanse minimalisering) of aan de afzonderlijke oplossingspaden.

In ons onderzoek zijn in totaal elf casus te classificeren als typical wanneer we rekening 

houden met de gehele tussenoplossing (bestaande uit alle drie de oplossingspaden). Deze 

elf casus zijn weergegeven in cel 1 van Figuur 8.2. Opvallend detail daarbij is dat de casus 

Huizen (2004) tweemaal voorkomt als ideaaltypische casus. De verklaring hiervoor is dat 

deze casus wordt gedekt door twee afzonderlijke termen of paden van de tussenoplossing 

(zie Tabel 8.3, in het bijzonder pad 1 en 3). Deze constatering heeft consequenties voor de 

uiteindelijke casusselectie, zoals verderop zal blijken. Wanneer we de casus Huizen (2004) 

weglaten, zijn in totaal negen casus unique members van de tussenoplossing en geschikt voor 

post-QCA process-tracing casusselectie.

Cel 2 in Figuur 8.2 bevat de deviant cases for consistency. Bij de casus in deze groep 

is er iets aan de hand met de consistentiewaarden in relatie tot de uitkomst. Casus die 

afwijken qua consistentie zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van de condities of 

oplossingspaden en de afwezigheid van de uitkomst. Anders gezegd: de ‘succesfactoren’ 

voor winst zijn aanwezig, de uitkomst is echter niet-winst. Dit is in zekere zin problematisch. 

Bij aanwezigheid van de condities of oplossingspaden verwachten we namelijk casus die 

de te verklaren uitkomst vertonen (hier: winst). Dit zijn juist casus die passen binnen het 

theoretisch model, maar een tegenstrijdige uitkomst vertonen. Alle casus in cel 2 zijn 

daarom in ons onderzoek strijdig met de bevinding dat de tussenoplossing een voldoende 

voorwaarde is voor de uitkomst. Omgekeerd geredeneerd: als een reeks casus volledig 

consistent is met de claim dat een bepaalde configuratie of oplossingspad een voldoende 

voorwaarde is voor de uitkomst, bevat cel 2 van Figuur 8.2 geen enkele casus (Schneider 

& Rohlfing, 2013, p. 573).

De QCA-analyse van de referendumcasus heeft geen deviant cases for consistency 

naar voren gebracht. Cel 2 is leeg en bevat dan ook geen casus. Dat betekent dat er geen 

enkel raadgevend referendum tegelijkertijd lid is van de tussenoplossing en de uitkomst 

niet-winst vertoont. Dit is voor deze studie een positief gegeven. Waren er wel deviant cases 

for consistency, dan was er iets aan de hand met ons model in termen van consistency. Dat 

we geen casus zouden vinden in cel 2 was ook af te leiden uit de Incl. (consistentie) kolom 
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in Tabel 8.3. De consistentiewaarden liggen voor de drie afzonderlijke paden, die tezamen 

de tussenoplossing vormen, op 1.000. Hieruit blijkt al dat de oplossingspaden volledig 

consistent zijn en er geen casus in het model zitten die afbreuk doen aan de consistentie.

Tabel 8.3 Voldoende condities voor winst155

Pad Tussenoplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u. Casus

1. TURN*SUP*TRUST 1.000 1.000 0.385 0.308 Voernd03; Gravel96; 
Zndvrt97; Adam02; 
Huizn04

2. TURN*PROT*trust*gov 1.000 1.000 0.154 0.154 Leid95; Delft06

3. TURN*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.308 0.231 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06; Huizn04

Totale oplossing 1.000 1.000 0.769

Solution coverage: 0.769; solution consistency: 1.000

Casus in cel 4 van Figuur 8.2 zijn deviant cases for coverage. Casus in cel 4 worden 

niet gedekt door de oplossingspaden maar vertonen wel de te verklaren uitkomst. Dit 

vormt een uitdaging omdat we niet weten waarom en waardoor deze casus toch winst 

vertonen bij afwezigheid van de oplossingspaden (Schneider & Rohlfing, 2013, p. 574). In 

ons onderzoek zijn drie casus te typeren als deviant cases for coverage: Amsterdam (1995a), 

Amsterdam (1995b) en Zwolle (2005). Process-tracing kan worden ingezet om een beter 

beeld te krijgen van de redenen waarom deze casus afwijkend zijn. De meest voor de hand 

liggende reden hiervoor is een zogeheten underfitting van de QCA-oplossing. Dit betekent 

dat er een ontbrekend oplossingspad moet zijn waar de deviant cases lid van zijn. Door te 

achterhalen wat dit missende pad is, en dit toe te voegen aan de oplossing, zouden de deviant 

cases for coverage moeten wijzigen in typical cases. Een analyse via process-tracing richt zich 

op identificatie van het ontbrekende pad (Schneider & Wagemann, 2013).

Individually irrelevant cases in cel 3 van Figuur 8.2 kenmerken zich door de afwezigheid 

van de oplossingspaden die een voldoende voorwaarde vormen én de afwezigheid van de 

onderzochte uitkomst (winst). Nadere bestudering van deze casus, bijvoorbeeld via process-

155 Ter recapitulatie: TURN staat voor de opkomst bij het gemeentelijke referendum; SUP voor de 
mate van politieke overeenstemming in de gemeenteraad over de ter stemming voorliggende 
kwestie; PROT staat voor de steun onder de bevolking voor protestpartijen in de gemeente-
raad; TRUST staat voor het institutioneel vertrouwen van burgers in de gemeente; en GOV 
staat voor de tijdsduur waarin de lokale coalitie bestuurt (honeymoon-periode). Incl. staat voor 
de sufficiency inclusion score, ook wel de consistentiescore genoemd. Cov.r. staat voor de raw 
coverage score. Cov. u. staat voor de unique coverage score. PRI staat voor Proportional Reduction 
in Consistency. Deze numerieke waarde geeft aan in hoeverre het zinvol is te weten dat een 
(configuratie van) conditie(s) X een subset is van de uitkomst Y en geen subset van de uitkomst 
~Y (negatie, afwezigheid) (Schneider & Wagemann, 2012, p. 242). Een overzicht van alle drie 
mogelijke oplossingen — de complexe, spaarzame en tussenoplossing — staat in bijlage E. Zie 
hoofdstuk 7 voor de betekenis en duiding van de verschillende waarden.

8
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tracing, levert geen relevante inzichten op. Er is geen lidmaatschap in de oplossingspaden 

noch in de uitkomst (Schneider & Rohlfing, 2013). Deze casus vallen buiten ons primaire 

interessegebied. We kunnen niet verklaren waarom deze casus de uitkomst niet-winst 

vertonen. Dat maakt ze irrelevant voor casusselectie.

8.4 Principes voor casusselectie

Het identificeren van de vier verschillende typen casus na de QCA-analyse vormt slechts 

de eerste stap in de casusselectie. Een volgende stap betreft het toepassen van enkele 

belangrijke selectiecriteria op de populatie casus. Deze selectiecriteria voorkomen dat 

we, om allerlei redenen, de verkeerde casus kiezen (zie hieronder). Schneider en Rohlfing 

(2013) hebben een lijst opgesteld met in totaal elf selectieprincipes voor een post-QCA-

analyse via process-tracing. Niet al deze criteria hoeven we toe te passen op onze casus. 

Zes criteria vallen af omdat deze enkel samenhangen met de fijnmazige fuzzy-set-variant 

van QCA. Dit betekent concreet dat vijf selectieprincipes overblijven die van belang zijn 

voor dit onderzoek. Drie van de vijf principes gelden voor single-case process-tracing, 

waarbij de nadruk ligt op de analyse van afzonderlijke casus, en alle vijf de principes gelden 

voor een vergelijkende process-tracing. In paragraaf 8.5 zal duidelijk worden waarom de 

vergelijkende variant van process-tracing onze voorkeur geniet. We sommen de vijf 

relevante selectieprincipes voor csQCA hieronder op, lichten ze toe en relateren ze aan 

onze QCA-onderzoeksresultaten (zie ook Schneider & Wagemann, 2012, p. 311; Schneider 

& Rohlfing, 2013, p. 563).

Het eerste selectieprincipe hangt samen met het kenmerk van causale heterogeniteit, 

ook wel conjuncturele causaliteit genoemd (zie hoofdstuk 6). Causale heterogeniteit wil 

zeggen dat (complexe) sociale fenomenen zich niet laten vangen door één unieke verklaring. 

Meerdere condities of factoren en combinaties daarvan geven in veel gevallen een verklaring 

voor een uitkomst. Het gegeven dat meerdere (combinaties van) condities leiden tot de 

uitkomst hangt sterkt samen met noties van voldoende voorwaarde (sufficiency). In de QCA-

analyse zoals uitgevoerd in hoofdstuk 7 zagen we dit terug in de vorm van drie paden, alle 

drie bestaande uit meerdere condities, die alle drie een voldoende voorwaarde bleken als 

verklaring van winst. Het fenomeen van causale heterogeniteit heeft implicaties voor de 

casusselectie. Voor ieder oplossingspad van de uitkomst dient, aldus Schneider en Rohlfing 

(2013, p. 566), minstens één casus te worden geselecteerd. Dat komt in deze studie neer op 

drie casus: één voor elk van de drie paden van de tussenoplossing (zie Tabel 8.3 voor de drie 

oplossingspaden en de daarbij behorende casus). Dit selectieprincipe is vooral van belang 

als we alle afzonderlijke oplossingspaden willen analyseren. Dat is niet het doel dat wij voor 

ogen hebben. Zoals eerder gezegd gaat de aandacht uit naar het eerste oplossingspad. Dit 

pad is het meest robuust van alle drie de oplossingspaden. Volgend uit het principe van een 

diverse casusselectie dienen we minstens één casus te selecteren uit dit eerste pad. Hieruit 
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volgt een keuze uit potentieel vijf geschikte casus: Voerendaal (2003), ’s-Graveland (1996), 

Zandvoort (1997), Amsterdam (2002) en Huizen (2004).

Het tweede selectieprincipe heeft betrekking op joint membership van casus in de 

oplossingspaden (zie Tabel 8.2). Een ideaaltypische casus kan een lidmaatschap hebben in 

meer dan één oplossingspad. Dit blijkt in onze situatie het geval voor de casus Huizen (2004). 

Deze casus komt in twee van de drie oplossingspaden voor (pad 1 en 3, Tabel 8.3) en kan 

daarom worden aangeduid met de term jointly typical (zie Tabel 8.2). Alle overige negen casus 

hebben een uniek lidmaatschap in de oplossingsformule en zijn daarmee uniquely typical. 

Casus met een uniek lidmaatschap in slechts één van de oplossingspaden zijn superieur 

voor een within-case-analyse (Schneider & Rohlfing, 2013, p. 566; Williams & Gemperle, 

2017, p. 125). De analyse van jointly typical casus als Huizen (2004) maakt de procedure 

van process-tracing namelijk onnodig gecompliceerd, omdat de uitkomst empirisch is 

overgedetermineerd. We spreken daarom van het principe van uniek lidmaatschap. Het 

gevolg van dit principe is dat we de casus Huizen (2004) niet selecteren voor process-

tracing, ondanks het feit dat het de enige casus is die volledig voldoet aan onze theoretische 

verwachtingen (aanwezigheid van alle vijf de condities én aanwezigheid van de uitkomst). 

Het zou onze resultaten van de theory-building-analyse vertroebelen.

Het derde selectieprincipe is gericht op paden die een voldoende voorwaarde 

vormen. Schneider en Rohlfing (2013, p. 574) noemen dit het principe van de waarheidstabel 

voor voldoende voorwaarde. Dit principe werkt als volgt. De reden voor het bestaan van 

deviant cases for coverage (cel 4 in Figuur 8.2) is de underfitting van de QCA-oplossing. 

Er moet kort gezegd een pad zijn waarin de afwijkende casus lidmaatschap hebben. Dit 

pad maakt echter geen onderdeel uit van de bestaande oplossingsformule (in ons geval 

bestaande uit de drie paden). Door het identificeren en toevoegen van dit missende pad 

aan de oplossing veranderen de deviant cases for coverage in typical cases. De methode 

van process-tracing is gericht op het identificeren van het missende oplossingspad of de 

missende oplossingspaden. Als startpunt voor de zoektocht naar het missende pad (of 

paden) adviseren Schneider en Rohlfing (2013, p. 574) te kijken naar de waarheidstabel en 

vast te stellen bij welke rij in deze tabel een deviant case for coverage thuishoort. Dit is de 

conjunctie die de afwijkende casus het beste beschrijft. Vanuit hier kan worden gezocht 

naar het ontbrekende pad. Deze strategie past niet zozeer bij een theory-building process-

tracing-analyse en maakt dan ook niet in het bijzonder onderdeel uit van deze analyse.

Het vierde selectieprincipe hangt samen met het doel van QCA en process-tracing 

over het identificeren van noodzakelijke en voldoende condities voor een uitkomst 

en het achterhalen hoe iedere conditie of ieder pad is verbonden met het onderzochte 

fenomeen (George & Bennett, 2005; Schneider & Rohlfing, 2013). Hieruit volgt dat bij een 

vergelijkende process-tracing minstens één casus de uitkomst moet vertonen (winst). Het 

vergelijken van twee casus zonder aanwezigheid van de uitkomst is zinloos. Het hieraan 

gekoppelde selectieprincipe is het principe van de positieve uitkomst. Dankzij dit principe zijn 

8
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vergelijkingen mogelijk tussen casus met eenzelfde lidmaatschap in de uitkomst (similar-

outcome comparisons) en casus waarbij één casus geen lidmaatschap heeft in de uitkomst 

(dissimilar-outcome comparisons).

Het vijfde en laatste selectieprincipe heeft specifiek betrekking op de vergelijking 

tussen een typical case en een individually irrelevant case voor noodzakelijkheid. Bij de selectie 

van deze typen casus dient men casus te selecteren die verschillen in het lidmaatschap in 

de noodzakelijke conditie (of oplossingspad) en de uitkomst, maar eenzelfde lidmaatschap 

hebben in alle overige condities van de waarheidstabelrij waartoe ze behoren (Schneider 

& Rohlfing, 2013, p. 571). We noemen dit ook wel het waarheidstabelprincipe voor 

noodzakelijkheid. We kunnen dit laatste principe echter verder buiten beschouwing laten 

vanwege het ontbreken van noodzakelijke condities of oplossingspaden. Daardoor blijven 

voor de definitieve casusselectie uiteindelijk drie van de vijf selectiecriteria over.

8.5 Analyseprocedure en casusselectie

De laatste stap in het selectieproces is het vaststellen van de te volgen analyseprocedure 

(‘hoe vliegen we de analyse aan?’) en vervolgens het hierbij selecteren van de juiste casus 

(‘welke casus analyseren we?’), rekening houdend met de hiervoor besproken verschillende 

typen casus en relevante selectieprincipes.

Zoals eerder aangestipt, verkiezen Schneider & Rohlfing (2013) de vergelijkende 

variant van process-tracing boven afzonderlijke casusstudies. Hiervoor dragen ze twee 

redenen aan. Ten eerste, verkregen inzichten uit de analyse van (causale mechanismen 

in) een typical case kunnen worden versterkt door het analyseren van een diverse typical 

case of door het vergelijken van een typical case met een individually irrelevant case. Ten 

tweede, zonder kennis over het werkzame causale proces in een typical case is het lastig 

om de reden(en) vast te stellen waardoor een casus afwijkend is. Vergelijkende process-

tracing heeft als grote voordeel dat kan worden gezocht naar model-gerelateerde oorzaken 

waarom een casus afwijkend is (Schneider & Rohlfing, 2013, p. 569). We onderschrijven de 

toegevoegde waarde van een vergelijkende analyse boven single-casusstudies. Het levert 

een duidelijke meerwaarde op voor het begrip van de werking van een causaal mechanisme 

bij lokale referenda dat leidt tot winst.

Williams en Gemperle (2017) wijzen op enkele tekortkomingen in de bestaande 

selectieprincipes voor vergelijkende process-tracing. Volgens de auteurs houden veel 

onderzoeksdesigns geen rekening met aspecten van temporele analyse, waarbij de timing 

en volgtijdelijkheid van condities een rol spelen. De sequentie waarin condities zich in de 

praktijk manifesteren is volgens Williams en Gemperle (2017) van wezenlijk belang voor 

het begrip van causale mechanismen. Dit gegeven wordt eveneens onderschreven door 

Blatter en Haverland (2014, p. 66): ‘Process tracing should be a method in which time and 

temporality play a major role.’ De aandacht voor de volgtijdelijkheid hangt samen met het 

aspect van causaliteit binnen een process-tracing-analyse. Causaliteit in process-tracing 
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kent een mechanisch begrip van de relatie tussen oorzaken en gevolgen. Een mechanisme 

bestaat uit allerlei tandwielen die causale energie overdragen van het ene op het andere 

tandwiel. De volgorde in tijd van de tandwielen (lees: condities) doet ertoe voor de 

verklaring van de uitkomst. De interactie tussen oorzaken en gevolgen duidt op het belang 

van temporele aspecten bij de analyse van causale processen (Williams & Gemperle, 2017, 

p. 123).

Williams en Gemperle (2017) komen tegemoet aan het gemis van temporele aspecten, 

onder meer via een presentatie van twee concrete frameworks voor vergelijkende process-

tracing in relatie tot een post-QCA-analyse. In tegenstelling tot Schneider en Rohlfing (2013) 

maken ze daarbij een duidelijk onderscheid tussen de twee hoofdvarianten van process-

tracing: theory-testing en theory-building process-tracing.

In de eerste variant staat het testen van een theorie centraal (theory-testing framework); 

in de tweede variant gaat het om het construeren of bouwen van een theorie (theory-building 

framework). Bij het theory-testing framework bestaan er theoretische verwachtingen ten 

aanzien van het causaal mechanisme over de vraag hoe de configuraties (conjuncturele 

paden) de uitkomst veroorzaken. Het belangrijkste doel van een theory-building framework is 

juist het achterhalen van deze (causale) mechanismen (Williams & Gemperle, 2017, p. 128).

In de laatstgenoemde variant is dus meer onduidelijkheid over de interacties tussen 

de condities. Dit speelt niet bij het theory-testing framework; daar zijn alle relevante condities 

vooraf bekend en gespecificeerd. Het ligt bij een theory-testing onderzoeksdesign dan 

ook niet voor de hand te zoeken naar ontbrekende condities of aanvullende paden, iets 

dat in de theory-building-variant nadrukkelijker naar voren komt en waarschijnlijker is 

(Williams & Gemperle, 2017, p. 128). De voornaamste consequentie hiervan is een andere 

benadering van deviant cases for coverage in een vergelijkende process-tracing bij de twee 

hoofdvarianten.

Bij een theory-testing process-tracing spelen deviant cases for coverage geen 

voorname rol. Reden hiervoor is dat dit type casus buiten het bereik ligt van datgene wat 

we beogen te verklaren. Het gaat bij theory-testing process-tracing enkel om het testen 

van a priori geformuleerde condities (‘werkt het theoretisch veronderstelde model ook 

in de praktijk?’), niet om de zoektocht naar aanvullende condities of oplossingspaden 

(‘hoe kunnen we het bestaande theoretisch model aanvullen?’). In het geval van theory-

building process-tracing staan deviant cases for coverage juist wel in de schijnwerpers. Doel 

daarvan is om te achterhalen of er condities of oplossingspaden ontbreken die het model 

kunnen verfijnen en de onderzochte casus en de uitkomst beter kunnen verklaren. De twee 

onderzoeksstrategieën verschillen van elkaar in doel, en daarmee in aanpak.

Voor de analyse in dit hoofdstuk ligt het theory-testing framework niet voor de hand. Er 

is op grond van de bestaande literatuur geen overkoepelende en sluitende theorie die winst 

bij (lokale) referenda verklaart. Via een cross-case-analyse hebben we drie oplossingspaden 

blootgelegd die een voldoende voorwaarde vormen voor de uitkomst. Echter, we tasten nog 

8
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in het duister over de elementen in de black box tussen de oplossingsformule en de uitkomst. 

Welk mechanisme speelt daar een rol? Hoe wordt dit mechanisme geactiveerd? Ons doel 

is het blootleggen van de causale mechanismen die verbonden zijn met de condities in de 

QCA-oplossing, en daarvoor gebruiken we een aangepaste variant van het theory-building 

framework.

Tabel 8.4 vat de stappen in het theory-building framework van Williams en Gemperle 

(2017, p. 128) samen. We lichten deze stappen kort toe, waarbij we steeds bespreken welke 

concrete implicaties die stappen hebben voor onze process-tracing-analyse. Het theory-

building framework bestaat uit een drietal stappen. De eerste twee stappen zijn bedoeld om 

een beeld te krijgen van het onderliggende causaal mechanisme: de theorie die leidt tot een 

verklaring van de uitkomst. De vraag die hierin wordt beantwoord is hoe configuraties van 

condities (oplossingspaden) de uitkomst veroorzaken. In de derde stap is het doel voorbij 

de empirische resultaten in de QCA-oplossing te geraken en de theorie (indien nodig) met 

additionele condities en oplossingspaden uit te breiden (Williams & Gemperle, 2017, p. 131).

In stap 1 worden ideaaltypische casus geselecteerd voor process-tracing waarbij 

het doel is het causaal mechanisme te achterhalen: hoe veroorzaakt de configuratie van 

condities in de vorm van een oplossingspad de uitkomst? De typical cases (Nederlands: 

ideaaltypische casus) zijn als enige type geschikt voor dit doel omdat die zich kenmerken 

door de aanwezigheid van zowel het onderzochte oplossingspad als de uitkomst. Het 

verdient aanbeveling het causaal proces in meerdere ideaaltypische casus te traceren. 

Zodoende kan beter worden onderscheiden of onderdelen van een proces meer te maken 

hebben met eigenaardigheden van individuele casus of zijn te generaliseren voor alle 

ideaaltypische casus binnen het onderzochte oplossingspad. In de analyse dient aandacht 

te zijn voor de sequentie van de condities. Als het doel van de analyse is een beeld te 

krijgen van de gehele uitkomst, dient deze stap te worden herhaald voor alle afzonderlijke 

oplossingspaden van de QCA-oplossing (Williams & Gemperle, 2017, p. 131).

Stap 2 is bedoeld voor het nader verfijnen van de volgtijdelijkheid van de condities 

in de oplossingspaden. Door het op vergelijkende wijze analyseren van een deviant case for 

consistency met behulp van process-tracing uit stap 1 ontstaat meer inzicht in de feitelijke 

werking van het causaal mechanisme in de casus. Inzicht in de volgtijdelijkheid van de 

condities wordt verkregen door in te zoomen op de vraag waarom deze casus beschikt over 

het onderzochte oplossingspad maar niet over de uitkomst. Voor selectie van de deviant 

case for consistency geldt het principe van uniek lidmaatschap. Naast de volgtijdelijkheid van 

condities kan de afwijking van de casus ook te maken hebben met het ontbreken van één 

of meerdere condities of met een combinatie van volgtijdelijkheid en het ontbreken van 

condities. Indien de process-tracing-analyse uitwijst dat de afwijking wordt veroorzaakt 

door één of meerdere ontbrekende condities, zullen we de QCA-analyse uit hoofdstuk 

7 opnieuw moeten uitvoeren met inbegrip van de aanvullende conditie(s) (Williams & 

Gemperle, 2017, p. 131).
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Tabel 8.4 Stappen in het vergelijkende theory-building framework voor process-tracing156

Theory-building framework

Stap 1 Analyseer met behulp van process-tracing op vergelijkende wijze typical cases uit het 
geselecteerde oplossingspad. Stel daarbij vast wat het causaal mechanisme is dat ten 
grondslag ligt aan dit specifieke oplossingspad.

Stap 2 Analyseer met behulp van process-tracing op vergelijkende wijze één deviant case for 
consistency in relatie tot één van de typical cases uit stap 1 (leg daarbij niet enkel de 
nadruk op ontbrekende condities, maar eveneens op volgtijdelijkheid van condities in 
de QCA-uitkomst).

Verfijn het causaal mechanisme met betrekking tot de volgtijdelijkheid van de 
condities binnen de configuratie.

Herhaal deze stappen voor alle QCA-oplossingspaden die je wilt onderzoeken.

Stap 3 Analyseer met behulp van process-tracing op vergelijkende wijze een deviant case for 
coverage met een casus uit dezelfde waarheidstabelrij met een negatieve uitkomst. 
Identificeer met behulp van deze analyse het ontbrekende pad dat verklaart waarom 
de uitkomst aanwezig is bij de deviant case for coverage maar niet in de casus met de 
negatieve uitkomst.

In stap 3 is het doel het uitbreiden van het theoretisch bereik van de QCA-oplossing 

en het verbeteren van de empirische toepasbaarheid ervan. Door het vergelijken van een 

deviant case for coverage met een casus in dezelfde waarheidstabelrij, maar dan zonder 

aanwezigheid van de uitkomst, zou het mogelijk moeten zijn aanvullende condities of paden 

te traceren die verklaren waarom de uitkomst in het ene geval wel en in het andere geval 

niet aanwezig is. Voor deze stap wordt aanbevolen enkel casus te selecteren die deviant for 

coverage zijn voor alle oplossingspaden. Casus die niet in ieder oplossingspad te boek staan 

als deviant for coverage zijn anders in sommige oplossingspaden typical cases en behoeven 

dan geen verklaring voor hun afwijkende karakter (Williams & Gemperle, 2017, p. 132).

We nemen het idee van een vergelijkende process-tracing en het framework van 

Williams en Gemperle (2017) verder als uitgangspunt voor de process-tracing-analyse. 

Enkele onderdelen in het door hen voorgestelde raamwerk benaderen we echter anders. 

Belangrijkste reden hiervoor is het doel van onze process-tracing-analyse. We beogen niet 

de black box van de gehele populatie casus te ontrafelen. Dit is een eerste verkennende 

studie naar de verklaring voor winst bij gemeentelijke raadgevende referenda in Nederland. 

Vervolgstudies zullen aanvullend licht moeten werpen op het fenomeen en de kracht van 

de verklaring op de langere termijn en in een bredere populatie. Onze analysestrategie en 

casusselectie is als volgt.

156 De basis voor Tabel 8.4 komt van Williams en Gemperle (2017, p. 128). Op enkele onderdelen 
zijn de stappen iets meer toegelicht en lichtelijk gewijzigd om deze meer in lijn te brengen met 
formuleringen in de eerdere paragrafen in dit hoofdstuk en om ons onderzoek naar winst bij 
raadgevende referenda beter toepasbaar te maken.

8
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Om te beginnen met stap 1. We richten ons in het bijzonder op het eerste QCA-

oplossingspad, dat het meest robuust is van de drie. We selecteren één casus uit dit 

oplossingspad, die we analyseren met behulp van process-tracing met het doel het causaal 

mechanisme te ontrafelen. Eén zorgvuldig geselecteerde en uitgewerkte casus heeft de 

potentie voldoende inzicht te genereren in de werking van de theorie en het causaal 

mechanisme. De ideaaltypische casus uit het eerste oplossingspad spiegelen we vervolgens 

met een ideaaltypische casus uit het derde oplossingspad. Dit derde oplossingspad is 

eveneens robuust in termen van consistentie en dekkingsgraad. Bovendien bevat het derde 

pad vier van de vijf condities uit ons model van stemgedrag. Een analyse van een casus 

binnen dit pad geeft meer inzicht in de wijze waarop meerdere condities op elkaar inwerken. 

Door deze twee ideaaltypische casus met elkaar te spiegelen en vergelijken, verwachten 

we nog meer inzicht te verkrijgen in de werking van de causale mechanismen die leiden 

tot winst bij referenda. Ook maakt de vergelijking het mogelijk te bezien of er verschillen 

zijn, en zo ja welke, in de verklaring van winst tussen het eerste en het derde oplossingspad 

met betrekking tot het causaal mechanisme. De resultaten van de process-tracing uit de 

stappen 2 en 3 — zie hieronder — zullen we steeds kritisch spiegelen ten opzichte van de 

twee ideaaltypische casus.157

Voor de casusselectie van de twee ideaaltypische casus sluiten we aan bij de 

selectieprincipes van zowel Scheider en Rohlfing (2013) als Williams en Gemperle (2017) 

(Tabel 8.4). In het eerste oplossingspad voldoen vier casus aan de criteria: de stemming 

in ’s-Graveland in 1996 over verkeersmaatregelen in de gemeente; het referendum 

in Zandvoort in 1997 over het parkeerbeleid in Zandvoort-Centrum; de stemming in 

Voerendaal in 2003 over een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Parkstad; 

en het referendum in Amsterdam in 2002 over de externe verzelfstandiging van het 

Gemeentevervoerbedrijf. De stemming in de gemeente Huizen in 2004 over de Verordening 

Speelautomatenhal 2003 valt weliswaar onder het eerste oplossingspad, maar is geen te 

selecteren optie omdat de casus niet voldoet aan het principe van uniek lidmaatschap. Binnen 

dit cluster volksraadplegingen gaat onze voorkeur uit naar de stemming in Amsterdam in 

157 Het volgens het boekje naleven van het besproken stappenplan van Williams en Gemperle, 
toegelicht in Tabel 8.4, zou haast een aanvullend proefschrift vergen. Voor alleen al stap 1 
zouden we, als we de gehele QCA-oplossing met de drie oplossingspaden willen onderzoeken, 
van minstens zes casus (twee per oplossingspad) een uitvoerige process-tracing-analyse moeten 
uitvoeren. Om een eerste inzicht te krijgen in de werking van het causaal mechanisme rondom 
referenda, wat we hier beogen, is het niet nodig zo’n uitvoerige process-tracing-analyse op te 
tuigen.
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2002.158 Dit referendum voldoet niet alleen aan de selectiecriteria, het is eveneens het 

beste gedocumenteerd van alle referenda in het genoemde rijtje.159

In het derde oplossingspad voldoen drie casus aan de criteria: de stemming in 

Amsterdam-Spaarndammerbuurt in 1997 over de invoering van betaald parkeren; het 

referendum in Groningen in 2001 over de vernieuwing van de noordzijde van de Grote 

Markt; en het referendum in Nijmegen in 2006 over de herbouw van de donjon. De casus 

Huizen in 2004 valt om dezelfde reden af als in het eerste oplossingspad. Binnen deze 

drie casus gaat onze voorkeur uit naar de stemming in Groningen in 2001. Dit referendum 

voldoet aan alle selectiecriteria en is bovendien goed gedocumenteerd.

In stap 2 zouden we in beginsel een deviant case for consistency vergelijken met de 

typical case Amsterdam (2002) uit de eerste stap. Echter, in onze populatie casus zijn geen 

casus aan te duiden als deviant for consistency (te zien aan de lege cel rechtsonder in Figuur 

8.2). Er is sprake van volledige consistentie. We slaan deze stap dan ook over omdat deze 

feitelijk niet tot de mogelijkheden behoort.

In stap 3 nemen de deviant cases for coverage een centrale plaats in. Deze onderscheiden 

zich door de afwezigheid van de oplossingspaden en de aanwezigheid van de uitkomst. Gelet 

op de selectieprincipes en -criteria komen drie casus in aanmerking voor bestudering (te 

zien in de cel linksboven in Figuur 8.2): Amsterdam in 1995 over bouwplannen voor het 

weilandje Vrije Geer; Amsterdam in 1995 over de vorming van de stadsprovincie; en Zwolle 

in 2005 over de verordening op de speelautomatenhallen. De twee Amsterdamse referenda 

gingen weliswaar over verschillende onderwerpen, maar vonden op exact dezelfde dag 

plaats. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze casus hetzelfde scoren op de vijf condities 

in het QCA-model en terug te vinden zijn in dezelfde waarheidstabelrij voor de uitkomst 

(zie Tabel 8.5, een uitsnede van Tabel 7.2 uit hoofdstuk 7). De casus Zwolle (2005) hoort bij 

een andere waarheidstabelrij dan de twee Amsterdamse stemmingen.

Als we aandacht willen besteden aan alle inconsistenties in de QCA-oplossing, 

zouden we de twee Amsterdamse casus apart moeten analyseren van de Zwolse casus. 

Dit is echter niet ons onderzoeksdoel. Net als in de eerdere stappen richten we ons op 

een gedeelte van de inconsistenties. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een analyse van 

de casus Zwolle (2005) in plaats van de Amsterdamse casus. Voornaamste reden is dat 

de twee Amsterdamse casus, in tegenstelling tot de Zwolse, op exact hetzelfde moment 

plaatsvonden. Dit gegeven kan mogelijk zelfs hebben bijgedragen aan de verklaring van 

158 De stemming in Amsterdam (2002) werd gelijktijdig georganiseerd met de Tweede Kamer-
verkiezingen. Mogelijkerwijs is dit van invloed geweest op de opkomst en daarmee de uitslag 
van de stemming. Met dit gegeven moeten we rekening houden in de analyse. We verkiezen 
de Amsterdamse casus desalniettemin boven de andere casus wegens de omvang van het be-
schikbare materiaal. In de casusanalyse komen deze punten uitvoerig ter sprake.

159 Ter vergelijking: van het referendum in Voerendaal in 2003 is nauwelijks informatie meer be-
schikbaar. Eind 2010 is het gemeentehuis van Voerendaal door brand verwoest. Met de brand 
is ook een gedeelte van het archief verloren gegaan.

8
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winst in die twee referenda. Het loonde de moeite voor de Amsterdamse kiezer om op 17 

mei 1995 naar de stembus te gaan. Kiezers konden immers voor niet één maar voor twee 

afzonderlijke onderwerpen een stem uitbrengen. Het zijn exceptional circumstances en die 

willen we vermijden bij theory-building process-tracing. Daarom selecteren we enkel de 

stemming in Zwolle in 2005 over de verordening op de speelautomatenhallen als de te 

analyseren deviant case for coverage.

Tabel 8.5 Uitsnede uit crisp-set-waarheidstabel voor winst

Rij TURN SUP PROT TRUST GOV OUT (N) Incl. PRI Casus en uitkomst

19. 1 0 0 1 0 0 (3) 0.667 0.667 Adam95a (1); Adam95b 
(1); Gorch99 (0)

20. 1 0 0 1 1 0 (4) 0.250 0.250 Zwol96 (0); Adam97a (0); 
Soest05 (0); Zwol05 (1)

Als we volledig tegemoet zouden willen komen aan de criteria van vergelijkende 

process-tracing, zouden we de stemming in Zwolle in 2005 moeten spiegelen met een casus 

in dezelfde waarheidstabelrij met afwezigheid van de uitkomst. De drie overige casus in rij 

20 van Tabel 8.5 zouden hiervoor in aanmerking komen (Zwolle 1996; Amsterdam 1997a; 

Soest 2005). We kiezen er echter voor om de Zwolse casus te vergelijken met de twee te 

analyseren ideaaltypische casus. Het primaire doel is namelijk niet het identificeren van 

ontbrekende condities, maar om een eerste beeld te krijgen van het mechanisme dat leidt 

tot winst. Een analyse van de casus Zwolle geeft een adequaat eerste inzicht in redenen 

waarom bepaalde casus toch een winst laten zien bij afwezigheid van onderdelen uit ons 

theoretisch model. De volgende drie casus worden in de volgende hoofdstukken nader 

uitgewerkt en onderling vergeleken: Amsterdam (2002) in hoofdstuk 9, Groningen (2001) 

in hoofdstuk 10 en Zwolle (2005) in hoofdstuk 11.

8.6 Conclusie

Dit hoofdstuk was een verkenning van onze mogelijkheden om de QCA-resultaten uit 

hoofdstuk 7 te versterken. Een QCA-analyse richt zich immers enkel op het blootleggen van 

patronen tussen casus, maar niet op het onthullen van de werkzame mechanismen binnen 

verschillende casus. Beide perspectieven zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld te 

krijgen van de verklaringen voor winst bij raadgevende referenda vanuit het perspectief 

van initiatiefnemers.

In de (vergelijkende) process-tracing-methode vonden we de ideale kandidaat als 

aanvulling op de QCA-analyse. Process-tracing richt zich op het ontwarren van causale 

mechanismen binnen casus. Deze methode sluit bovendien goed aan op de uitkomsten van 

een QCA-analyse. Zowel QCA als process-tracing delen het kenmerk van configurationeel 

denken — in termen van equifinaliteit, asymmetrie en causale heterogeniteit — en zijn 
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beide primair gericht op de vele en complexe verklaringen van een bepaalde uitkomst. Het 

analyseniveau is het grootste verschil tussen beide methoden; QCA gaat uit van patronen en 

relaties tussen casus (cross-case analysis), terwijl process-tracing uitgaat van configurationeel 

denken tussen casus (within-case analysis). Voor het doen van gefundeerde uitspraken zijn 

beide analyseniveaus nodig. De combinatie van beide onderzoeksmethoden zorgt dus voor 

meer robuuste en betrouwbare analyseresultaten. Met process-tracing wordt de interne 

validiteit van de QCA-resultaten verder versterkt.

Vanuit methodologisch perspectief wordt de laatste tijd veel geschreven over 

onderzoeksdesigns waarbij Qualitative Comparative Analysis en (comparative) process-tracing 

met elkaar worden gecombineerd. Het daadwerkelijk toepassen van de beide methoden in 

één studie staat in de onderzoekspraktijk nog in de kinderschoenen. In dit vierde deel van 

het proefschrift pakken we de spreekwoordelijke handschoen op en combineren we de 

twee onderzoeksmethoden met elkaar. De resultaten van de QCA-analyse gelden daarbij 

als uitgangspunt voor de process-tracing-analyse. Een QCA-analyse vertoont vrijwel altijd 

afwijkingen; niet alle ‘goede’ casus zijn doorgaans onder de getraceerde oplossingsformule 

te scharen. Deze afwijkende casus dienen juist als input voor de process-tracing-analyse. 

Via process-tracing trachten we te achterhalen waarom bepaalde casus afwijken en kunnen 

we aan de hand van de resultaten de QCA-analyse, indien nodig, aanpassen. Het resultaat 

van een nieuwe QCA-analyse, na een process-tracing-analyse, kan zijn dat de verklarende 

kracht van het model toeneemt.

Met behulp van speciale computersoftware hebben we in dit hoofdstuk enkele 

afwijkende (deviant) casus gevonden. Eén van deze afwijkende casus analyseren en 

vergelijken we met ideaaltypische (typical) casus. De casus die we zullen analyseren zijn: 

Amsterdam (2002) over de externe verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf, 

Groningen (2001) over de vernieuwing van de noordzijde van de Grote Markt en Zwolle 

(2005) over de verordening op de speelautomatenhallen.
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9. CASUS AMSTERDAM (2002) OVER DE 
EXTERNE VERZELFSTANDIGING VAN HET GVB

Kerngegevens referendum Amsterdam (2002) over de externe verzelfstandiging van het GVB

Vraagstelling: ‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 28 november 2001 het volgende 
besluit genomen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 883, onder VI): Definitief te besluiten om het GVB 
extern te verzelfstandigen op 1 januari 2002, of zo snel mogelijk daarna, en daartoe de naamloze 
vennootschap GVB Holding NV op te richten en de diensttak Gemeentevervoerbedrijf op te heffen. 

Toelichting: externe verzelfstandiging betekent dat deze gemeentelijke dienst wordt omgezet in 
een naamloze vennootschap.

Op dit stembiljet kunt u aangeven of u voor of tegen het genomen gemeenteraadsbesluit bent.’

Aantal kiesgerechtigden: 568.568
Opkomst: 63,38% (360.374 kiezers)
Voor: 34,09% (118.642 kiezers)
Tegen: 65,91% (229.349 kiezers)
Blanco/ongeldig: 12.383 kiezers 
Geldigheid: uitkomstdrempel; de helft van de opgekomen kiezers bij de laatstgehouden 
raadsverkiezingen moet tegen het overheidsbesluit stemmen = 153.793 kiezers

9.1 Operationalisatie casusanalyse

Voordat we starten met de analyse van de casus, staan we stil bij de vraag waar we in de 

afzonderlijke casusstudies precies naar kijken. Welke onderwerpen komen aan de orde? 

Waar letten we op bij de analyse van het beschikbare materiaal? Iedere casusanalyse is op 

een vergelijkbare wijze opgebouwd. We beginnen met een introductie waarin het onderwerp 

van de volksraadpleging aan bod komt alsmede het resultaat. Vervolgens schetsen we de 

achtergrond waartegen zich het referendum voltrok. Welke aanpalende thema’s speelden 

een rol van betekenis in en rond het referendumproces? Hierna staan we stil bij de directe 

aanleiding van het referendum en bij de initiatiefnemers die het referendumproces in 

gang hebben gezet. De strategische overwegingen en centrale discussiepunten die direct 

verband houden met het referendumproces worden hierna besproken. Na dit beschrijvende 

deel volgt een omschakeling naar de QCA-resultaten in relatie tot process-tracing. Eerst 

relateren we de QCA-resultaten aan process-tracing en vervolgens passen we process-

tracing toe op de specifieke casus. We sluiten iedere casusanalyse af met een concluderende 

paragraaf.

Binnen het process-tracing gedeelte ligt de nadruk niet op de specifieke 

omstandigheden in de specifieke casus — de exceptional circumstances —, maar op de 

algemene regels. We zoeken het werkzaam causaal mechanisme dat het niveau van een 

individuele casus overstijgt. Het doel is uiteindelijk een mechanisme te ontrafelen dat 

opereert op het niveau van het onderzochte oplossingspad uit de QCA-resultaten. We 
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willen namelijk voor (een gespecificeerd gedeelte van) de populatie raadgevende referenda 

weten hoe de centrale condities leiden tot winst voor initiatiefnemers. Welke algemene 

regels uit de verschillende casus vertellen ons hoe X leidt tot Y? Dat is het doel van dit deel. 

Het algemene mechanisme dat we zoeken bestaat uit entiteiten die activiteiten ondernemen.

Het startpunt van de analyse is een zeer uitvoerige beschrijving van datgene wat 

zich binnen iedere afzonderlijke casus afspeelde. Deze aanpak resulteert niet zelden in 

casusanalyses van boekomvang. Het bekendste voorbeeld hiervan is het boek ‘Groupthink’ 

(1982) van Irving L. Janis, waarin hij een causaal mechanisme onderzoekt waarbij 

conformiteitsdruk in kleine groepen leidt tot een negatieve impact op beslissingen op het 

terrein van buitenlands beleid. De reden voor een dergelijke uitgebreide analyse bij een 

zuivere theory-building process-tracing ligt voor de hand. Uitgangspunt van deze methode is 

dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor het vooraf formuleren van een theoretisch 

causaal mechanisme (voor meer uitleg: zie paragraaf 8.2). Door uitvoerig in te zoomen op 

één of enkele casus, wordt beoogd het causaal mechanisme bloot te leggen. En door het 

ontbreken van een richtinggevende theorie wordt een casus in de volle breedte en diepte 

geanalyseerd.

Als uitgangspunt voor deze studie geldt eveneens dat het ontbreekt aan een 

omvattend theoretisch raamwerk dat een verklaring geeft voor de winst bij een referendum 

voor initiatiefnemers. Echter, het is niet zo dat we volledig stuurloos zijn in de zoektocht 

naar de verklaring van winst. De eerdere cross-case QCA-analyse geeft namelijk richting aan 

de verklaring. De QCA-resultaten vormen dan ook het startpunt van de process-tracing-

analyse. Een van de consequenties hiervan is dat de casusanalyses een stuk beknopter zijn; 

we kijken immers door de bril van de QCA-resultaten naar de casus. De nadruk ligt op die 

factoren waarvan we dankzij een uitvoerige analyse al weten dat ze een rol spelen bij de 

verklaring van winst.

Voor de analyse van het Amsterdamse referendum over de externe verzelfstandiging 

van het Gemeentevervoerbedrijf zijn de consequenties van de beschreven aanpak als 

volgt. Deze stemming behoort tot oplossingspad 1 van de QCA-uitkomst (zie Tabel 8.2 

en 8.4). Dit pad bestaat uit een combinatie van drie condities: TURN, SUP en TRUST. Voor 

de process-tracing-analyse vormen de drie genoemde condities de richtsnoer van waaruit 

we het beschikbare materiaal van de casus bestuderen. Alvorens we nader ingaan op deze 

condities, beschrijven we eerst de casus in het kort.

9.2 Introductie

De stemming in Amsterdam van 15 mei 2002 ging over de externe verzelfstandiging van 

het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf (GVB). Deze organisatie was en is nog altijd 

verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam. Het GVB was ten 

tijde van het referendum een gemeentelijke dienst. Dit betekende dat de gemeentelijke 

overheid het eigendom had over de organisatie en in politieke zin verantwoordelijk was 
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voor al het reilen en zeilen binnen de uitvoeringsorganisatie GVB. Medewerkers van het 

GVB waren geen reguliere werknemers maar gemeenteambtenaren. Het Amsterdamse 

gemeentebestuur wilde de openbaarvervoersorganisatie ‘extern verzelfstandigen’. Dit 

kwam in de praktijk neer op het wijzigen van de formele structuur van de organisatie. 

Het GVB moest zich van een gemeentelijke dienst omvormen tot een zelfstandig bedrijf 

in de vorm van een naamloze vennootschap (NV). In de voorziene opzet behield het 

gemeentebestuur overwegende zeggenschap op het beleid bij de NV GVB, omdat het 100% 

van de aandelen in eigendom wilde nemen.

Het GVB was geen kleine gemeentelijke dienst en het besluit had dan ook mogelijk 

grote consequenties. Ten tijde van het referendum telde het GVB grofweg 4.500 

werknemers, een jaarlijkse omzet van ongeveer € 400 miljoen en een miljoen reizigers per 

dag. Na de Nederlandse Spoorwegen (NS) en vervoersbedrijf Connexxion was het GVB het 

grootste rail- en busbedrijf van Nederland. Het regelde onder meer het vervoer in de regio 

Amsterdam per bus, tram, metro en veer (WRA, 2002; Het Parool, 10 mei 2002).

De plannen om het GVB extern te verzelfstandigen leidden tot maatschappelijk 

verzet. Een speciaal tegen dit besluit opgericht actiecomité, genaamd ‘Ons GVB geen 

NV’, wist zelfs voldoende ondersteuningsverklaringen op te halen voor een gemeentelijk 

referendum over de verzelfstandigingskwestie. Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen 

in 2002 mochten de Amsterdammers zich uitspreken over het verzelfstandigingsbesluit. 

Om het besluit te kunnen corrigeren, moest minstens de helft van de opgekomen kiezers 

bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen tegenstemmen. Dit stond gelijk aan 

153.793 kiesgerechtigden.

Bij de stemming op 15 mei 2002 maakten in totaal 360.374 kiezers (63,38% van het 

electoraat) de gang naar de stembus. Een meerderheid van 229.349 kiezers (65,91% van 

het totaal) keerde zich tegen de externe verzelfstandiging. De uitslag was geldig; de plannen 

waren door de Amsterdammers gecorrigeerd (Het Parool, 16 mei 2002; De Telegraaf, 

16 mei 2002; NRC Handelsblad, 16 mei 2002; Trouw, 16 mei 2002). De gemeenteraad 

respecteerde de uitslag en trok het verzelfstandigingsbesluit in. Ons GVB geen NV had 

een klinkende overwinning behaald. In 2007 werd het GVB, onder druk van landelijk beleid, 

alsnog extern verzelfstandigd (Trouw, 19 april 2006; Het Financieele Dagblad, 20 april 

2006).

Het vervolg van deze casusanalyse is als volgt opgezet. Gestart wordt met een schets 

van de achtergrond van de verzelfstandigingskwestie (paragraaf 9.3). Hierna bespreken 

we de aanleiding van het referendum en de (motieven van de) initiatiefnemers (paragraaf 

9.4). Vervolgens staan we stil bij de strategie en centrale discussiepunten van de strijdende 

partijen in het referendumproces (paragraaf 9.5). Daarna maken we een koppeling tussen 

de QCA-resultaten en het causaal mechanisme (paragraaf 9.6 & 9.7). De conclusie volgt in 

paragraaf 9.8.
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9.3 Achtergrond van het GVB-referendum

Om dit referendum beter te doorgronden, moeten we eerst stilstaan bij de historische 

ontwikkeling van het Gemeentevervoerbedrijf. Vóór 1900 was het GVB een private 

onderneming. Het bedrijf werd, samen met een aantal particuliere trambedrijven, in 1900 

door de gemeente Amsterdam overgenomen en omgevormd tot de Gemeentetram. In 

de loop van de twintigste eeuw is de organisatie verder uitgebouwd tot het megabedrijf 

GVB (Gemeente Amsterdam, 28 november 2001a; Het Parool, 10 mei 2002; WRA, 2002; 

Gemeente Amsterdam, mei 2002).

In de jaren negentig werd duidelijk dat het GVB in zwaar weer verkeerde. Het 

ziekteverzuim onder het personeel was hoog, reizigers waren ontevreden over de 

dienstverlening en er werden grote financiële verliezen geleden. Onder druk van 

het toenmalige gemeentebestuur werd interim-manager Max de Jong bij het GVB 

aangesteld. De Jong kreeg opdracht de organisatie door te lichten. In 1996 verscheen zijn 

onderzoeksrapport getiteld ‘Naar een gezond GVB’. Daarin concludeerde hij dat het GVB 

‘out of control’ was. De Jong schetste een beeld van een organisatie die in financiële, sociale 

en organisatorische zin ontspoord was geraakt. Een aantal noodzakelijke veranderingen 

werd voorgesteld om de toekomst van het GVB te kunnen waarborgen. Ruim vierhonderd 

arbeidsplaatsen moesten verdwijnen. Ook moest het bedrijf een jaarlijkse efficiencyslag 

zien te maken van tussen de fl 45 en 55 miljoen. Om weer gezond te kunnen opereren zouden 

de bestaande schulden moeten worden overgenomen door de gemeente Amsterdam en 

het Rijk (Leidsch Dagblad, 26 juni 1996). Tot slot achtte De Jong verzelfstandiging van het 

GVB een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol voortbestaan (De Jong, 1996; WRA, 

2002).

De bevindingen van De Jong waren aanleiding voor het instellen van de Commissie van 

Onderzoek Gemeentevervoerbedrijf. Deze onderzoekscommissie stond onder leiding van 

ex-topondernemer en hoogleraar Arie van der Zwan. In 1997 presenteerde de commissie-

Van der Zwan haar bevindingen. De commissie constateerde dat het GVB al enige tijd in een 

transformatie zat van een taakorganisatie naar een risicodragende marktorganisatie, maar 

dat het niet het vermogen had om de bedrijfsvoering hierop aan te laten sluiten. Gewezen 

werd op een slechte administratie, een gebrekkig management, de ruime rechtspositie en 

arbeidsvoorwaarden van het personeel, opeenvolgende reorganisaties zonder zichtbaar 

effect, het hoge ziekteverzuim en de lage arbeidsproductiviteit. Ook de commissie-Van 

der Zwan adviseerde de GVB-organisatie te verzelfstandigen. Dit diende te geschieden 

door het afsluiten van een contract tussen de gemeente en het GVB waarin de te leveren 

vervoersprestatie en vergoeding waren vastgelegd (Gemeente Amsterdam, 28 november 

2001a; WRA, 2002).

Beide adviesrapporten leidden tot grote veranderingen binnen het GVB. Een nieuw 

aangetreden directie maakte vaart met een verbetering van de vermogenspositie van 

het GVB en de bestrijding van de financiële verliezen. Het gemeentebestuur stopte een 
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eenmalig bedrag van € 91 miljoen in het GVB. De ingrepen hadden effect. In 1998 wist het 

GVB weer zwarte cijfers te schrijven. Het positieve resultaat was te danken aan toegenomen 

opbrengsten uit het openbaar vervoer, het werken voor derden en een lage rentestand. 

Daartegenover stonden wel aanzienlijk toegenomen personeelskosten. Het ziekteverzuim 

— dat in 1999 rond de 18% lag — bleef een bijzonder aandachtspunt (WRA, 2002).

Een laatste, sterk met het referendum verbonden, ontwikkeling was de landelijke Wet 

Personenvervoer 2000 (WPV). Deze wet voorzag in de invoering van marktwerking in het 

stads- en streekvervoer. In de bestaande vervoersgebieden in Nederland werden voor een 

bepaalde periode zogeheten concessies uitgegeven. Via een systeem van directe gunning 

of openbare aanbesteding werd bepaald welke vervoersaanbieder het openbaar vervoer in 

de concessieperiode mocht verzorgen. Voor bestaande gemeentelijke vervoersbedrijven, 

waaronder het GVB, waren in de WPV speciale bepalingen opgenomen. Verplichte 

aanbesteding was in vervoersgebieden met een gemeentelijk vervoersbedrijf pas aan 

de orde in 2006. De concessies in een aanzienlijk deel van de overige vervoersgebieden 

moesten al in 2003 zijn aanbesteed. Gemeentelijke vervoersbedrijven kregen hierdoor 

enkele jaren de tijd om zich te verzelfstandigen en daardoor mee te kunnen dingen 

naar de concessies. De WPV verplichtte overigens niet expliciet tot verzelfstandiging. 

Vervoersbedrijven werden hier door de gestelde eisen indirect wel toe gedwongen 

(Gemeente Amsterdam, 24 januari 2000; Gemeente Amsterdam, 26 januari 2000; 

Gemeente Amsterdam, 28 november 2001a; WRA, 2002).

Het zou nog tot 2005 duren alvorens het openbaar vervoer in de regio Amsterdam 

verplicht moest worden aanbesteed. Toch was een verplichte aanbesteding geen vaststaand 

gegeven. De WPV zou in 2004 tussentijds worden geëvalueerd. Als die evaluatie negatief 

zou uitpakken, ging de ‘gedwongen’ verzelfstandiging van het openbaar vervoer wellicht 

helemaal niet door. Verder speelde mee dat in het Europees Parlement nog een discussie 

liep over het al dan niet verplicht aanbesteden van het openbaar vervoer in de grote steden 

(WRA, 2002; Gemeente Amsterdam, mei 2002). Het Europees Parlement ging halverwege 

november zelfs akkoord met een voorstel van de Nederlander Erik Meijer (SP) — rapporteur 

voor de privatiseringen van het openbaar vervoer — om in grote steden de mogelijkheid 

open te houden tram, bus en metro in overheidshanden te laten (Het Parool, 15 november 

2001; Solidair, 3 april 2002).

Concluderend kunnen we stellen dat de wereld van het openbaar vervoer in 

Nederland in aanloop naar het referendum nogal op zijn kop stond. Een aantal andere grote 

Nederlandse gemeenten had al eerder een besluit genomen tot externe verzelfstandiging 

(Den Haag, Nijmegen en Arnhem) of privatisering (Groningen) (Gemeente Amsterdam, 24 

januari 2000; Gemeente Amsterdam, 26 januari 2000). In theorie kon het GVB op termijn 

na bijna een eeuw het recht op het aanbieden van het openbaar vervoer in de hoofdstad 

verliezen aan een andere, mogelijk buitenlandse, vervoersaanbieder.
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9.4 Aanleiding en initiatiefnemers van het referendum

Tegen de zojuist geschetste achtergrond is het niet onbegrijpelijk dat de gemeente 

Amsterdam en de GVB-directie nadachten over een andere inrichting en structuur van het 

Gemeentevervoerbedrijf. Al in 1999 nam het Amsterdamse college het principebesluit tot 

externe verzelfstandiging van het GVB. Een raadsmeerderheid bevestigde dit voornemen 

op 26 januari 2000. Uiterlijk in 2002 zou de gemeenteraad een definitief oordeel vellen 

over het verzelfstandigingsvraagstuk (Gemeente Amsterdam, 24 januari 2000; Gemeente 

Amsterdam, 26 januari 2000). Afgesproken werd dat alleen het definitieve raadsbesluit 

in aanmerking kwam voor een eventueel raadgevend referendum op grond van de 

Amsterdamse referendumverordening.

In de discussie over de structuurwijziging van het GVB werden drie varianten 

tegen elkaar afgewogen. De eerste variant was interne verzelfstandiging. Binnen deze 

variant bleef het GVB formeel een gemeentelijke dienst, maar werd de organisatie 

bedrijfsmatig aangestuurd via een contract tussen de gemeente en het GVB. In dit contract 

kwamen afspraken over de te leveren vervoersprestatie en de vergoedingen die daar 

tegenover stonden. In de tweede variant werd het GVB omgevormd tot een naamloze 

vennootschap (NV) waarvan de gemeente 100% van de aandelen in eigendom had (externe 

verzelfstandiging). De derde variant betrof privatisering. Hierbij werd (een aanzienlijk deel 

van) het GVB verkocht aan één of meer private partijen (Gemeente Amsterdam, 24 januari 

2000; Gemeente Amsterdam, 26 januari 2000; Gemeente Amsterdam, 28 november 

2001a).

Interne verzelfstandiging betekende een handhaving van de bestaande situatie, maar 

dan met een aanvullend, intern gesloten vervoerscontract tussen de gemeente en het GVB. 

Het verschil tussen de externe verzelfstandiging en privatisering was dat de organisatie in 

het laatste geval een privaat, commercieel bedrijf zou worden. Bij externe verzelfstandiging 

lag het eigendom nog bij de gemeente, al kon de gemeente op een later tijdstip haar aandelen 

verkopen aan een andere (commerciële) partij. Daarmee zou het eigenaarschap van de 

gemeente komen te vervallen.

Na jarenlange discussies over de drie varianten nam de Amsterdamse gemeenteraad 

in zijn vergadering van 28 november 2001 een definitief besluit tot externe 

verzelfstandiging van het GVB (Gemeente Amsterdam, 28 november 2001a). Voor de 

externe verzelfstandiging stemden de fracties van de PvdA, D66, VVD (samen goed voor 

28 van de 45 raadszetels). Tegen stemden de fracties van SP, Mokum Mobiel, Amsterdam 

Anders/De Groenen, GroenLinks, het CDA en onafhankelijk raadslid Boerlage. Interne 

verzelfstandiging werd door een raadsmeerderheid niet gezien als een werkbaar alternatief. 

Bij deze variant zou er nog steeds sprake zijn van twee kapiteins — het GVB-bestuur en 

het gemeentebestuur — op één schip (Gemeente Amsterdam, mei 2002). Contractuele 

afspraken konden bovendien alleen effectief bij de rechter worden afgedwongen als het 

GVB extern werd verzelfstandigd (ANP, 1 mei 2002; NRC Handelsblad, 14 mei 2002).

9
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Van belang is hier nog te vermelden dat de gemeente ook na verzelfstandiging 

eigenaar bleef van de railinfrastructuur en geclausuleerd eigenaar van veel vervoerszaken 

zoals het materieel voor openbaar vervoer (bussen, trams, veren, enzovoort) (Gemeente 

Amsterdam, 28 november 2001a). Mocht de concessie in de toekomst worden toegekend 

aan een andere vervoerder, dan kon deze gebruik blijven maken van het bestaande railnet, 

gebouwen en vervoersmiddelen.

Al vóór het beslissende raadsdebat in november 2001 was duidelijk dat niet 

iedereen zich zou neerleggen bij een verzelfstandigingsbesluit. Raadslid Saar Boerlage liet 

anderhalve maand voor de raadsvergadering al weten een referendum te wensen over de 

kwestie (Het Parool, 17 oktober 2001). Boerlage was daags voor de bekendmaking van 

haar referendumwens in Het Parool uit de Amsterdamse GroenLinksfractie gestapt. Zij kon 

zich niet verenigen met de steun van de landelijke GroenLinksfractie aan de Amerikaanse 

bombardementen op Afghanistan (Het Parool, 23 oktober 2001).

Boerlage richtte hierna een actiecomité op onder de naam ‘Het GVB moet blijven’ (Het 

Parool, 17 oktober 2001). Later werd de naam van het comité omgedoopt tot ‘Ons GVB 

geen NV’. Het initiatief werd vanaf het begin ondersteund door de ouderenbond ANBO-

Amsterdam en de Stichting Gehandicaptenoverleg Amsterdam. Ook de ondernemingsraad 

van het GVB en vakbond Abvakabo FNV waren tegen externe verzelfstandiging en 

voorstander van een referendum (Het Parool, 18 oktober 2001; Het Parool, 19 oktober 

2001; Abvakabo FNV, 3 december 2001). Veel later, in april 2002, sprak eveneens de 

vakorganisatie FNV regio Randstad zich openlijk uit tegen de externe verzelfstandiging 

(ANP, 17 april 2002).

Om een referendum af te dwingen moest het actiecomité twee dagen voor de 

beslissende raadsvergadering 249 ondersteuningsverklaringen indienen bij de gemeente. 

Drie dagen na die raadsvergadering moesten minstens 6.237 handtekeningen zijn 

ingeleverd. Tot slot moesten binnen zes weken nog eens 18.710 handtekeningen worden 

opgehaald (Het Parool, 17 oktober 2001; Het Parool, 19 oktober 2001).

Tegenstanders van externe verzelfstandiging vreesden dat een zelfstandig GVB niet 

de gewenste kwaliteit kon leveren. De gemeente verloor met de verzelfstandiging bovendien 

de mogelijkheid om het bedrijf effectief te kunnen (bij)sturen. Tegenstanders vreesden 

vooral dat externe verzelfstandiging slechts een klein opstapje was tot het uiteindelijke 

doel van privatisering (ANP, 28 november 2001; Gemeente Amsterdam, mei 2002). De 

tegenstanders wezen in dit verband op negatieve ervaringen met de dienstverlening na de 

eerdere verzelfstandiging of privatisering van de Nederlandse Spoorwegen, kabelbedrijf 

UPC, de Postbank, telecombedrijf KPN en energiebedrijf NUON (Het Parool, 17 oktober 

2001; Trouw, 10 december 2001; NRC Handelsblad, 7 januari 2002; Trouw, 17 mei 2002; 

Gemeente Amsterdam, mei 2002). Verzelfstandiging en privatisering waren wegen die 

men niet moest inslaan.
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Ons GVB geen NV leverde eind oktober 860 handtekeningen in bij PvdA-wethouder 

Van der Aa (Bestuurlijk Stelsel) in het kader van het inleidend referendumverzoek. Vlak 

daarvoor bleek dat het allesbeslissende raadsdebat met een maand was uitgesteld. Toch 

werden de handtekeningen alvast ingeleverd; over de intenties van het actiecomité konden 

zo geen misverstanden bestaan (Het Parool, 30 oktober 2001; Gemeente Amsterdam, 28 

november 2001b). De hoeveelheid ingeleverde handtekeningen bleek ruim voldoende voor 

een geldig, inleidend referendumverzoek. Een raadsmeerderheid stemde op 28 november 

2001 weliswaar in met de externe verzelfstandiging van het GVB, maar besloot direct 

hierop het raadsbesluit uit te stellen in afwachting van de verdere referendumprocedure 

(Gemeente Amsterdam, 28 november 2001a; ANP, 28 november 2001; Gemeente 

Amsterdam, mei 2002).

De inzameling van de overige ondersteuningsverklaringen verliep voorspoedig. In 

anderhalve week tijd wist het referendumcomité bijna tienduizend handtekeningen te 

verzamelen (De Telegraaf, 18 december 2001; Ons GVB geen NV, 14 december 2001). 

Handtekeningenlijsten waren verspreid over de stadsdeelkantoren en wijkcentra. Ook 

op markten en op de veerponten werden door vrijwilligers handtekeningen opgehaald. 

Naar eigen zeggen kon Ons GVB geen NV rekenen op de steun van ongeveer honderd 

vrijwilligers. Onder hen waren veel leden van vakbond Abvakabo FNV en ouderenbond 

ANBO-Amsterdam (Het Parool, 5 januari 2002). Deze laatste groep was vooral actief omdat 

men vreesde voor het schrappen van haltes en een verslechtering van de frequenties van 

metro-, tram- en buslijnen (Het Parool, 16 april 2002; De Telegraaf, 23 april 2002).

Op 9 januari 2002 meldde NRC Handelsblad dat de laatste fase van de actie had 

geresulteerd in ruim dertigduizend handtekeningen. Meer dan voldoende voor een 

gemeentelijk raadgevend referendum (Abvakabo FNV, 7 januari 2002; NRC Handelsblad, 9 

januari 2002). De ingezamelde ondersteuningsverklaringen werden op 16 januari ingeleverd 

bij de gemeente (ANP, 16 januari 2002; Gemeente Amsterdam, 18 januari 2002). Een maand 

later, op 13 februari, werd bekend dat het referendum zou plaatsvinden en wel op 15 mei 

2002, tezamen met de Tweede Kamerverkiezingen (Gemeente Amsterdam, mei 2002).

9.5 Strijd om de winst: strategie en discussiepunten in het referendumproces

Een referendum zorgt voor politieke strijd tussen voor- en tegenstanders. Een politieke strijd 

betekent dat partijen zich in figuurlijke zin bewapenen. Beide kampen strijden om de gunst 

van de kiezer en zullen daartoe de beschikbare middelen aanwenden. De strijd om de winst 

wordt niet uitsluitend gestreden als bekend wordt gemaakt dat het referendum plaatsvindt. 

Al in de periode daarvoor, tijdens het inzamelen van de ondersteuningsverklaringen, laten 

de strijdende partijen van zich horen. Tijdens en in aanloop naar de referendumprocedure 

zijn in de Amsterdamse casus meerdere momenten aan te wijzen waarop de betrokken 

partijen strategisch hebben gehandeld. Dit is mogelijk van invloed geweest op de uitslag 
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van de stemming. We bespreken hier de concrete voorbeelden die na de analyse van het 

bestaand materiaal op de zeef bleven liggen.

Stilleggen contra doorgaan met het verzelfstandigingsproces onder druk van het referendum

Het gemeentebestuur wist al enige tijd dat er zeer waarschijnlijk een referendum aan 

zat te komen. Vanaf eind 1999 werd er intern gesproken over de vraag of en hoe een 

referendum over de verzelfstandigingskwestie kon plaatsvinden (Gemeente Amsterdam, 

22 oktober 1999; Gemeente Amsterdam, 24 december 1999). Saar Boerlage en de andere 

leden van Ons GVB geen NV staken hun doel bovendien niet onder stoelen of banken. 

Indien de raad in meerderheid zou besluiten tot externe verzelfstandiging, dan moest er 

een correctief referendum komen om het besluit terug te draaien. Op 15 november 2000 

behandelde de Amsterdamse raad de ‘Notitie inzake inrichting besluitvormingsproces 

van de externe verzelfstandiging Gemeentevervoerbedrijf’. Daarbij sprak de raad zich uit 

over de vraag welk besluit als referendabel zou worden aangemerkt. Alleen het definitieve 

raadsbesluit werd referendabel gemaakt (Gemeente Amsterdam, 28 november 2001b; 

Ondernemingsraad GVB, 29 oktober 2001). Dat er een aanvraag voor een referendum zou 

worden ingediend, leek toen al een vaststaand gegeven.

Toen het initiatief met het indienen van het inleidend verzoek realiteit was geworden, 

traden de bepalingen van de Amsterdamse referendumverordening in werking. Een van de 

hieruit voortvloeiende consequenties was dat het raadsbesluit niet werd uitgevoerd tot 

na de stemming (ANP, 28 november 2001). Het gemeentebestuur had kunnen beslissen 

de verdere verzelfstandigingsprocedure ook intern te bevriezen in afwachting van het 

stemresultaat. Dat deed het bestuur echter niet. Om de periode tot aan het referendum te 

overbruggen, stelde het college voor tijdelijke maatregelen te nemen om het GVB voorlopig 

al zoveel mogelijk op een zelfstandig bedrijf te laten lijken. Dit hield concreet in dat een 

Raad van Advies werd benoemd, die in het geval van een verzelfstandiging zou worden 

omgevormd tot een heuse Raad van Commissarissen. Daarnaast mocht het GVB alvast 

zonder tussenkomst van de Amsterdamse raad, maar met toestemming van het college, 

investeringsbeslissingen nemen tot € 25 miljoen. Bij investeringen tot € 5 miljoen was vooraf 

geen toestemming nodig (Het Parool, 27 november 2001; Trouw, 10 december 2001; Het 

Parool 16 mei 2002).

Deze maatregelen maken duidelijk dat het college ondanks de referendumprocedure 

doorzette met de voorbereidingen voor een externe verzelfstandiging. Mocht de raad na 

het referendum verzelfstandiging herbevestigen, dan kon vaart worden gemaakt met 

het verzelfstandigingsproces. Dit geeft eens te meer aan dat het bestuur gebrand was op 

het doorvoeren van de verzelfstandiging. Het creëerde al in aanloop naar de stemming 

een situatie waarin het GVB in beperkte mate als ware het een zelfstandig bedrijf kon 

opereren. De maatregelen werden niet door iedereen met enthousiasme begroet. Raadslid 

Halbertsma, lid van coalitiefractie PvdA, verklaarde zelfs dat het GVB met de voorgestelde 
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maatregelen een ‘ongeleid projectiel’ zou worden (Het Parool, 27 november 2001). Toch 

kwam de Raad van Advies nog vóór het referendum tot stand en functioneerde hij ook als 

zodanig. Men kon zo vast wennen aan het idee van een zelfstandig GVB.

Framing over betekenis en reikwijdte van het structuurvoorstel

Zoals gezegd passeerden in het besluitvormingsproces drie toekomstvarianten voor de 

structuur van het GVB de revue: interne of externe verzelfstandiging en privatisering. Een 

raadsmeerderheid sprak zich uit voor de variant van externe verzelfstandiging, waarbij de 

gemeente alle aandelen van de NV GVB zou bezitten. Ons GVB geen NV was voorstander 

van de variant waarbij het GVB intern werd verzelfstandigd. Binnen deze variant behield 

de gemeente veel meer controle over de organisatie (Trouw, 10 december 2001). In de 

discussies en debatten liepen de drie structuurvarianten vaak door elkaar heen. Dit is terug 

te zien in de voorbeelden die door het kamp van de tegenstanders werden gebruikt om hun 

tegenstand kracht bij te zetten. Het kamp van de tegenstanders verwees in de argumentatie 

consequent naar overheidsbedrijven die in een eerder stadium waren verzelfstandigd of 

geprivatiseerd. Voorbeelden hiervan waren de Nederlandse Spoorwegen (NS), kabelbedrijf 

UPC, de Postbank, energieproducent NUON en telecombedrijf KPN. Er werd ingespeeld 

op negatieve gevoelens die veel mensen hadden ontwikkeld bij deze bedrijven. De 

dienstverlening was in de ogen van velen verslechterd en de kosten waren toegenomen. 

Verzelfstandiging had dus alleen maar geleid tot problemen, zo concludeerde het kamp van 

de tegenstanders (Het Parool, 10 december 2001; Trouw, 10 december 2001; Ons GVB 

geen NV, 12 januari 2002).

Het frame van falende verzelfstandigde bedrijven was herkenbaar voor veel 

Amsterdammers. De Wetenschappelijke Raad voor Amsterdam (WRA) besteedde er 

zelfs aandacht aan in zijn stemadvies aan Amsterdam. De situatie bij de NS werd in het 

stemadvies uitvoerig besproken en er werden de nodige lessen uit getrokken en toegepast 

op de GVB-casus (WRA, 2002). De WRA merkte in zijn rapport op dat de vergelijking tussen 

de privatisering van de NS en verzelfstandiging bij het GVB mank ging. Reden was dat de 

NV Nederlandse Spoorwegen al sinds de oprichting in 1917 een zelfstandige onderneming 

was, met alle aandelen in handen van de overheid (Het Parool, 16 april 2002). Recente 

structuurveranderingen binnen de NS, die leidden tot de negatieve ervaringen met de 

dienstverlenging, waren gericht op deregulering en ontvlechting, niet op privatisering 

of verzelfstandiging (WRA, 2002). De NS was geen goed voorbeeld. Vergelijkbare 

kanttekeningen konden worden geplaatst bij andere in de discussie aangehaalde 

voorbeelden. Kiezers leken niet goed op de hoogte van het verschil tussen externe en 

interne verzelfstandiging en privatisering (Het Parool, 16 april 2002; de Volkskrant, 16 

mei 2002).

Los van deze negatieve(re) (voor)beelden van verzelfstandiging of privatisering, 

gingen de tegenstanders voorbij aan de positieve(re) (voor)beelden zoals luchthaven 
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Schiphol, gastransportbedrijf Gasunie en De Nederlandsche Bank (Het Parool, 10 mei 

2002). Hoewel het frame van falende, verzelfstandigde overheidsbedrijven in formele 

zin niet altijd even juist was, bleek het een zeer krachtig middel te zijn dat effectief in de 

campagne werd ingezet door de tegenstanders. Veel Amsterdammers hadden een duidelijk 

beeld van mogelijke negatieve gevolgen van falende, verzelfstandigde overheidsbedrijven. 

Voor de voorstanders van externe verzelfstandiging was het zeer lastig dit beeld bij te 

stellen. Negatieve effecten van verzelfstandiging en privatisering voerden de gehele 

campagne de boventoon.

Effectieve, omvangrijke maatschappelijke weerstand tegen de externe verzelfstandiging

Een referendum wordt niet afgedwongen, laat staan gewonnen, door slechts enkele 

personen. Zeker in de qua inwoneraantal grootste gemeente van Nederland moet je voor 

een effectieve campagne kunnen terugvallen op de steun van een klein leger vrijwilligers 

en maatschappelijke organisaties. Als initiators heb je voldoende kritische massa nodig 

om je initiatief te doen slagen. Kritische massa alleen is ook niet voldoende. Het helpt als 

betrokken personen en organisaties beschikken over adequate middelen, ervaring hebben 

met het voeren van maatschappelijk georiënteerde campagnes en op deze terreinen 

complementair zijn aan elkaar.

De tegenstanders van verzelfstandiging wisten zich in korte tijd om te vormen tot een 

effectieve club van enige omvang. Daarbij vulden de leden van Ons GVB geen NV elkaar aan 

qua ervaring, kennis en middelen. Het initiatief werd gestart door onafhankelijk raadslid 

Saar Boerlage. Ruim voordat werd beslist over de toekomst van het GVB, kreeg Boerlage 

al bijval van ANBO-Amsterdam en de Stichting Gehandicaptenoverleg Amsterdam (Het 

Parool, 17 oktober 2001). Het initiatief werd gestaag verder uitgebouwd. Snel daarna kreeg 

Boerlage steun van Gerrie Geldhof, voorzitter van de ondernemingsraad van het GVB, en 

Ruud Cornelisse, van vakbond Abvakabo FNV (Het Parool, 18 oktober 2001; Het Parool, 

19 oktober 2001; De Telegraaf, 18 december 2001; Het Parool, 16 januari 2002). Later 

schaarden ook diverse politieke partijen zich achter het comité, waaronder GroenLinks (met 

als trekker raadslid Frank Köhler), Amsterdam Anders/De Groenen (met als trekker raadslid 

Ernst van Lohuizen) en de Socialistische Partij (met als trekker raadslid Remine Alberts)160 

(Het Parool, 31 januari 2002; Het Parool, 16 februari 2002). Veel van de betrokken partijen 

hadden ervaring met het voeren van maatschappelijk georiënteerde acties en campagnes, 

waren sterk geworteld in de samenleving en bedienden verschillende doelgroepen.

Voor het op straat ophalen van de vereiste ondersteuningsverklaringen konden de 

initiatiefnemers naar eigen zeggen rekenen op de steun van ongeveer honderd actieve 

160 Voor de volledigheid een opsomming van de actieve leden van het comité Ons GVB geen NV: 
Remine Alberts, Hasan Ayhan, Saar Boerlage, Frans Diergaarde, Jaap Duppen, Gerrie Geldhof, 
Frank Köhler, Ernst van Lohuizen, Peter Meijer, Janet Plukker, Job Pruijser, Eva Strausz, Aga 
Veltman, Martie Woudhuizen (Ons GVB geen NV, 12 januari 2002).
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vrijwilligers (Het Parool, 5 januari 2002). Daarnaast was er veel sympathie voor het 

referenduminitiatief onder GVB-medewerkers en medewerkers van andere gemeentelijke 

diensten. Bij de laatste handtekeningenactiedag werden de vrijwilligers bijvoorbeeld 

begeleid door brandweerwagens en medewerkers van de gemeentelijke GGD. Tevens was 

een delegatie van het Utrechtse openbaar vervoer aanwezig om de helpende hand te bieden 

(Het Parool, 14 januari 2002). Amsterdammers die zich verdiepten in de kwestie konden 

niet anders dan concluderen dat het verzet steunde op een brede maatschappelijke basis.

De acties van Ons GVB geen NV leken al in de inzamelingsperiode van de 

ondersteuningsverklaringen uit te pakken in hun voordeel. In opdracht van de Amsterdamse 

zender AT5 hield onderzoeksbureau O+S in december 2001 een enquête onder de 

Amsterdammers. Van de 368 ondervraagde Amsterdammers was circa 71% tegen externe 

verzelfstandiging; slechts 18% gaf aan voorstander te zijn van een verzelfstandigd GVB 

(Het Parool, 29 december 2001).

Opeenvolgende peilingen lieten zien dat het aantal tegenstanders van 

verzelfstandiging slonk. Een grote groep kiezers twijfelde tussen een voor- of tegenstem. 

De omvang van de groep voorstanders van verzelfstandiging wijzigde nauwelijks. Bij de 

peiling in februari was het aantal tegenstanders gedaald tot 54%. Slechts 18% van de 

ondervraagden was uitgesproken voorstander van verzelfstandiging van het GVB (Het 

Parool, 20 maart 2002; Amsterdams Stadsblad, 20 maart 2002). In april was het aandeel 

zwevende kiezers gestegen van 28% tot 36%. Tevens liet deze peiling een daling zien onder 

het aantal uitgesproken voorstanders (van 18% tot 12%) en tegenstanders (van 54% tot 

51%) (Het Parool, 26 april 2002). Uit de laatste peiling voor het referendum bleek dat 16% 

van de Amsterdammers voor verzelfstandiging was. Ruim 40% gaf aan tegen te zullen 

stemmen. Het resterende deel was nog onbeslist (ANP, 13 mei 2002; Trouw, 14 mei 2002a). 

Tegenstanders gingen tegen het einde van de campagne dus nog altijd aan de leiding. Dit 

beeld werd werkelijkheid op de dag van de stembusgang.

Strategische positionering van het gemeentebestuur: professionele hulp en aanzienlijke cam-

pagnemiddelen

Het gemeentebestuur wapende zich al vroeg in het referendumproces tegen de negatieve en 

in hun ogen onjuiste beeldvorming rondom de externe verzelfstandiging en het op handen 

zijnde referendum. Een keuze die begin januari 2002 veel media-aandacht genereerde was 

de inhuur van het adviesbureau van voormalig journalist Ton Elias (ANP, 7 januari 2002; 

NRC Handelsblad, 7 januari 2002; Het Parool, 8 januari 2002; Het Parool, 9 januari 2002; 

Het Parool, 10 januari 2002; Het Parool, 12 januari 2002). Elias’ bureau kreeg de opdracht 

de noodzaak van verzelfstandiging duidelijk te maken onder de Amsterdammers en hen 

te overtuigen voor te stemmen bij het referendum. Reden voor de inhuur van Elias was 

dat de gemeente beter was in het ontwikkelen dan het verkopen van beleid. De ervaring 

met wilsbeïnvloedende communicatie bij de gemeente was gering en in veel gevallen zelfs 

9



242

Hoofdstuk 9

ongewenst (Gemeente Amsterdam, 23 mei 2002). Naast Elias zouden ook de Bestuursdienst, 

de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, de dienst Concerncommunicatie en het GVB 

zich bezighouden met voorlichting rondom het referendum (ANP, 7 januari 2002).

Begin februari 2002 maakte de gemeente bekend dat de kosten voor het referendum 

werden geschat op € 920.000,–. Ons GVB geen NV kreeg een subsidie van € 27.227,– 

toegekend; voor andere maatschappelijke organisaties was € 34.034,– opzijgezet. Een 

bedrag van € 75.000,– werd gereserveerd voor een neutrale, opkomstbevorderende 

campagne. Daarnaast kende het gemeentebestuur een campagnebedrag van € 450.000,–161 

aan zichzelf toe ter verdediging van het verzelfstandigingsbesluit (Gemeente Amsterdam, 5 

februari 2002; ANP, 6 februari 2002; Het Parool, 6 februari 2002; Binnenlands Bestuur, 22 

februari 2002; Gemeente Amsterdam, mei 2002). De gemeente lag qua publieke financiering 

van de campagne een straatlengte voor op de tegenstanders. Twee argumenten werden 

gebruikt ter verdediging van de hoogte van dit bedrag. Het eerste argument werd gevonden 

in ‘de complexiteit van het referendumonderwerp’; het tweede argument was ‘het grote 

belang dat moest worden gehecht aan het doorzetten van de externe verzelfstandiging’ 

(Gemeente Amsterdam, 13 februari 2002).

Ons GVB geen NV nam niet zomaar genoegen met het aanzienlijke verschil in 

toegekende publieke middelen. Het comité verzocht de gemeente om een subsidie gelijk 

aan het bedrag dat de raad toekende aan de pro-campagne. Dit verzoek werd afgewezen 

(Gemeente Amsterdam, 27 februari 2002). In de argumentatie van dit besluit refereerde 

de gemeente aan een vergelijkbare discussie bij het Amsterdamse referendum over de 

invoering van een nieuw stadsdeel Binnenstad in 2001. Het verzoek was destijds afgewezen 

omdat eenieder voor het voeren van campagne extra geld mocht inzamelen. De gemeente 

kon echter niet aan fondsenwerving doen. Campagnemiddelen ter verdediging van het 

raadsbesluit moesten dan ook volledig door de gemeente worden gefinancierd. Voorts 

werd opgemerkt dat Ons GVB geen NV op hun website (www.onsgvbgeennv.info) was 

gestart met geldinzameling voor de campagne (Gemeente Amsterdam, 8 februari 2002).

Hoewel informatie over de door het actiecomité ingezamelde additionele financiële 

middelen ontbreekt, lijkt het onwaarschijnlijk dat via donaties meer dan vier ton is 

binnengehaald (en zo het financiële verschil met het andere kamp werd gedicht). Boerlage 

trachtte nog via een amendement de financiering van de anti-campagne op te laten hogen 

tot het niveau van die van de pro-campagne, maar dit kon niet rekenen op voldoende steun in 

de gemeenteraad (Gemeente Amsterdam, 13 februari 2002; Het Parool, 13 februari 2002). 

De beslissing om de financiering niet gelijk te trekken werd ingezet in de campagne door 

het kamp van de tegenstanders met de leus: ‘Zij de centen, wij de argumenten’ (Gemeente 

161 Circa de helft van het bedrag is gebruikt voor betaalde media-uitingen, waaronder advertenties, 
spotjes, abri’s en een huis-aan-huis verspreide folder. Een ander groot deel ging op aan de inhuur 
van ondersteuning en externe deskundigheid. Een laatste deel ging naar onderzoek (Gemeente 
Amsterdam, z.j.a)
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Amsterdam, mei 2002). Van een volledig level playing field in (aanloop naar) de campagne 

leek dan ook geen sprake.

Strijd om de stemdag en de stemvraag

Een referendum is een strijd tussen verschillende partijen. De betrokken partijen 

manoeuvreren op strategische wijze gedurende het hele proces. Iedere partij vraagt 

zich bij iedere stap in het proces af wat het beste in het eigen voordeel werkt. Over een 

tweetal onderwerpen wordt geregeld een voor de buitenwereld zichtbare strijd gevoerd 

gedurende een referendumproces. Deze onderwerpen zijn de datum van de stemming en 

de vraag-antwoordformulering. De stemdatum staat vooral ter discussie als het referendum 

gecombineerd kan worden met een andere stemming of als het samenvalt met een 

vakantieperiode. Deze discussie speelt het meest bij referenda met een geldigheidsquorum. 

De logica hierachter is als volgt. Een referendum met een geldigheidsquorum dat 

samenvalt met een algemene verkiezing, heeft een grotere kans op een geldige uitslag dan 

een zelfstandig georganiseerd referendum met een geldigheidsquorum. Wanneer een 

referendum samenvalt met een vakantieperiode, neemt de kans toe dat het quorum niet 

wordt gehaald. Een aanzienlijk deel van de inwoners zal met vakantie zijn en daardoor niet 

in staat te stemmen. De stemdag kan onderdeel zijn van het politieke spel.

Tweede onderwerp is de vraag-antwoordformulering. Welke vraag en welke 

antwoordcategorieën burgers krijgen voorgelegd, kan effect hebben op de uitslag van 

een referendum. Zo kunnen vragen of antwoordcategorieën sturend zijn of onvolledig 

(meer hierover is te lezen in hoofdstuk 4). Mensen stemmen daardoor mogelijk onbewust 

of ongewild (eerder) op een van de voorliggende antwoordopties. De bij een referendum 

betrokken partijen kunnen erbij gebaat zijn een vraagstelling of antwoordcategorieën zo 

in te richten dat deze in hun eigen voordeel zijn. Aangezien voor gemeenten geen regels en 

voorschriften gelden voor referenda, zien we ten aanzien van dit onderwerp in de praktijk 

een grote diversiteit. Deze diversiteit leidt geregeld tot discussies en zelfs rechtszaken over 

de vraag-antwoordformulering.

Beide onderwerpen kwamen nadrukkelijk ter sprake in de discussie over de inrichting 

van het Amsterdamse GVB-referendum. Hoewel de initiatiefnemers er vanaf het begin 

vanuit gingen dat de stemming zou worden gekoppeld aan de Tweede Kamerverkiezingen 

van 15 mei 2002, was dat in de beginfase van het traject zeker geen vaststaand gegeven. 

In de Amsterdamse referendumverordening stonden allerlei termijnen genoemd die 

van invloed waren op de datum van het referendum. Zo mocht de stemming niet later 

plaatsvinden dan vier maanden na de dag waarop het definitieve referendumverzoek was 

ingewilligd. Het Register Amsterdam had ter voorbereiding op het referendum minstens 79 

dagen nodig bij een koppeling met een algemene verkiezing en minstens 93 dagen bij een 

referendum als losstaande stemming. Om het referendum te combineren met de Tweede 
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Kamerverkiezingen moesten alle ondersteuningsverklaringen op 16 januari 2002 zijn 

ingeleverd bij de gemeente (Gemeente Amsterdam, 21 november 2001).

In een brief aan de gemeenteraad, daterend van eind oktober 2001, schreven 

wethouders Stadig en Irik dat ze meer tijd nodig hadden om tot een zorgvuldige voordracht 

voor de verzelfstandiging van het GVB te komen. In een vertrouwelijk concept van de 

raadsbrief werden ook enkele data genoemd: behandeling van het raadsvoorstel op 16 

januari en een verzelfstandiging per 1 maart 2002. Als deze data werden aangehouden, 

kon het referendum niet gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Na 

uitlekken van de conceptbrief maakte vakbond Abvakabo FNV aan het gemeentebestuur 

duidelijk dat het gedaan moest zijn met de ‘politieke spelletjes’ ter vertraging van het 

referendum. De ontstane commotie leidde ertoe dat burgmeester Cohen zich persoonlijk 

met de zaak bemoeide. Na overleg tussen de burgmeester, wethouders en GVB-directie 

werd alsnog besloten het verzelfstandigingsbesluit voor het einde van 2001 te nemen. 

Hierdoor bleef de mogelijkheid voor een gecombineerde stemming op 15 mei 2002 bestaan 

(Het Parool, 27 oktober 2001). Dit was goed nieuws voor Ons GVB geen NV. Hun kansen 

op een geldig resultaat, en daarmee winst, namen aanzienlijk toe.

Ook de vraagstelling leidde tot flinke meningsverschillen tussen het kamp van de 

voor- en tegenstanders. De gemeente kwam met het voorstel voor de volgende stemvraag: 

‘De Gemeenteraad van Amsterdam heeft op 28 november 2001 het definitieve besluit 

genomen tot externe verzelfstandiging van het GVB (Gemeenteblad afd. 1, nr. 883, onder 

VI). Externe verzelfstandiging betekent dat het gemeentebedrijf GVB wordt omgezet in een 

NV, waarvan de gemeente 100% eigenaar is.’ Kiezers konden op het stembiljet aangeven 

of ze voor of tegen het genoemde raadsbesluit waren. De raad stemde in eerste instantie 

in met deze vraag (Gemeente Amsterdam, z.j.b).

Ons GVB geen NV had kritiek op de passage over het eigenaarschap van de aandelen 

van de op te richten NV. Volgens het comité maakte de toevoeging over het eigenaarschap 

geen deel uit van het raadsbesluit. Daarom achtte zij de toevoeging in strijd met de 

Amsterdamse referendumverordening, welke in artikel 6.2 bepaalde dat kiezers op het 

stembiljet de vraag kregen voorgelegd of zij voor of tegen een raadsbesluit waren. In de 

toelichting op dit artikel stond opgemerkt dat, om conflicten te voorkomen, de vraagtekst 

moest worden beperkt tot het besluit zelf. Het comité was voorts van mening dat de 

gebruikte bewoordingen ‘suggestief’ waren. Met de toevoeging werd immers gesuggereerd 

dat de gemeente volledige zeggenschap behield over het GVB. Dat was juist wat door Ons 

GVB geen NV werd bestreden (Het Parool, 19 februari 2002; Ons GVB geen NV, 20 februari 

2002).

Ons GVB geen NV richtte het bezwaar aan de onafhankelijke referendum advies- en 

klachtencommissie, die onder leiding stond van hoogleraar en PvdA-senator Jurgens. De 

commissie nam de klacht in behandeling en adviseerde, na beide kampen te hebben gehoord, 

de vraagstelling te wijzigen. De klacht van het referendumcomité werd gegrond verklaard. 
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De toelichting inzake eigenaarschap benadrukte, volgens de referendumcommissie, 

slechts één aspect van de voorgenomen verzelfstandiging. Er werd ten onrechte de 

suggestie gewekt dat de gemeente de volledige bevoegdheid over het GVB behield. In de 

naamloze vennootschap had een aandeelhouder echter slechts beperkte bevoegdheden. 

Deze bevoegdheden stonden niet gelijk aan volledig eigenaarschap. Als de raad toch een 

toelichting bij de stemvraag wilde, adviseerde de referendumcommissie de volgende zin: 

‘Externe verzelfstandiging betekent dat deze gemeentelijke dienst wordt omgezet in een 

naamloze vennootschap’ (Het Parool, 27 februari 2002). Deze aanbeveling werd door het 

gemeentebestuur overgenomen. De eerdere zinsnede over het eigenaarschap kwam te 

vervallen (ANP, 27 februari 2002; Het Parool, 28 februari 2002).

Druk van externe partijen en ontwikkelingen tijdens het campagneproces

Tijdens een referendumcampagne roeren niet alleen de personen behorende bij een van 

de strijdende kampen zich. Andere personen en organisaties laten ook van zich horen. 

Wanneer zij zich mengen in het proces kan dit mogelijk effect hebben op het resultaat 

van het referendum. Ook doen zich soms externe ontwikkelingen voor die mogelijk van 

invloed zijn op de uitslag. Bij het GVB-referendum zijn van beide aspecten enkele concrete 

voorbeelden te noemen.

Het advies van de eerdergenoemde WRA was een van de bekendste voorbeelden 

tijdens het referendumtraject. Deze raad, die Amsterdam gevraagd en ongevraagd 

van adviezen voorzag over de meest uiteenlopende onderwerpen, werd pas tijdens 

het referendumproces opgericht. De club bestond uit elf prominente Amsterdamse 

wetenschappers, die allen verbonden waren aan de Universiteit van Amsterdam. Onder 

hen waren bekende Amsterdammers als Geert Mak, Ed van Thijn en Abraham de Swaan 

(Trouw, 14 mei 2002b). Het eerste wapenfeit van de WRA was een stemadvies aan de 

Amsterdammers voor het GVB-referendum. Gegeven alle overwegingen adviseerde de 

Raad in het rapport om vóór het verzelfstandigingsbesluit te stemmen (WRA, 2002, p. 22; 

ANP, 6 mei 2002; Het Parool, 6 mei 2002a; Het Parool, 6 mei 2002b). Opvallend genoeg 

was het stemadvies met de bijbehorende inhoudelijke overwegingen niet opgesteld door 

leden van de WRA. Twee adviseurs van Cap Gemini Ernst & Young hadden het rapport 

geschreven. Deze adviseurs, André Postema en Peter van der Meij, waren direct betrokken 

bij een groot aantal verzelfstandigingsprocessen, waaronder die van het GVB. Voor het 

opstellen van de beschouwing waren zij ‘uit hun rol als adviseur voor één partij gestapt’ 

(WRA, 2002, p. 6). Het positieve advies van de WRA, dat vlak voor de stemming verscheen, 

kan gezien worden als positief voor de pro-campagne. Er werd veel over geschreven in de 

kranten.

Boerlage had een en ander aan te merken op het rapport van de WRA. Bij de 

presentatie ervan wees zij op de positie van het veiligheidspersoneel in dienst van 

het GVB. In het geval van verzelfstandiging was het veiligheidspersoneel niet langer in 

9
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overheidsdienst (Trouw, 8 mei 2002). Ons GVB geen NV vreesde dat deze ontwikkeling 

de veiligheid in het openbaar vervoer niet ten goede zou komen (Gemeente Amsterdam, 

mei 2002). Twee dagen na haar opmerkingen verscheen het bericht dat de minister van 

Justitie had besloten dat het GVB ook na verzelfstandiging de opsporingsbevoegdheid 

zou behouden. Buitengewone opsporingsambtenaren moesten bij voorkeur in 

overheidsdienst zijn, maar aan medewerkers van private (of verzelfstandigde) bedrijven 

konden opsporingsbevoegdheden en geweldsmiddelen worden toegekend. Voorwaarde 

hiervoor was dat het bedrijf volledig in handen was van de overheid. Door deze richtlijn 

werd het eerder gemaakte bezwaar van Boerlage weggenomen. De buitengewoon 

opsporingsambtenaren van het GVB verloren hun bevoegdheden niet (ANP, 10 mei 2002). 

Dit tegenargument kwam te vervallen.

Enkele dagen voor de stemming werd LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn vermoord. Direct 

na de aanslag werden de verkiezingscampagnes voor de beide stemmingen opgeschort 

(Flits, 8 mei 2002; ANP, 13 mei 2002). De opschorting van de campagne kwam voor het 

pro-kamp op een cruciaal moment. Hun campagne was juist geconcentreerd op de laatste 

tien dagen voor de verkiezingen. Volgens Ton Elias en Steven Gelder — beiden werkzaam 

bij Elias Communicatie, dat de gemeente bijstond in de campagne — was het stilleggen 

van de campagne van grote invloed geweest op het lage percentage voorstemmers (Elias 

Communicatie, 23 mei 2002). Ook de directie Concerncommunicatie van de gemeente 

Amsterdam concludeerde in de interne evaluatie dat de algehele campagnestop de 

campagne nadeel had berokkend, maar stelde daar tegenover dat dit niet doorslaggevend 

was geweest voor de uitslag (Gemeente Amsterdam, 23 mei 2002). De Amsterdamse 

wethouder nutsbedrijven Maij (CDA) weet de nederlaag daags na het referendum wel aan 

de verplichte campagnestop na de moord op Fortuyn (de Volkskrant, 16 mei 2002). We 

kunnen in ieder geval met enig voorbehoud stellen dat de campagnestop de voorstanders 

van verzelfstandiging zeker niet heeft geholpen. Deze ontwikkeling was eerder in het 

voordeel van het kamp van de tegenstanders.

9.6 QCA-resultaten in relatie tot het werkzaam causaal mechanisme

In deze paragraaf relateren we de resultaten van de QCA-analyse aan de ideaaltypische 

casus van het GVB-referendum. Daarbij grijpen we, daar waar relevant, terug op onderdelen 

van de casusbeschrijving. De stemming over de GVB-verzelfstandiging sluit, zoals eerder 

aangehaald, aan bij het eerste QCA-oplossingspad. Dit bestaat uit een combinatie van 

de aanwezigheid van de condities TURN, SUP en TRUST. TURN staat voor een relatief 

hoge opkomst bij het referendum. SUP staat symbool voor relatief weinig politieke steun 

voor het besluit in de raad. TRUST staat voor een relatief lage mate van institutioneel 

vertrouwen onder de bevolking. Voordat we elke QCA-conditie relateren aan (elementen 

uit) de casusbeschrijving, staan we eerst stil bij de betekenis en interpretatie ervan in de 

context van de casus.
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Conditie opkomst (TURN): van TURN naar mobilisatiekracht

De conditie opkomst (afkorting TURN) vormt een uitdaging in deze process-tracing-analyse. 

In de QCA-analyse staat deze conditie voor het opkomstcijfer bij het referendum. De 

achterliggende veronderstelling is dat een hoge opkomst in het voordeel is van het kamp van 

de tegenstanders. Bij een hogere opkomst neemt de kans toe op een rechtsgeldige uitslag 

en daar zijn in veel gevallen juist de tegenstanders bij gebaat. Hun kans om te winnen neemt 

hierdoor toe. De opkomstconditie hangt gedeeltelijk samen met de uitkomst winst, waar 

deze studie juist een verklaring voor zoekt. In het geval van een geldigheidsquorum moet 

een minimumpercentage van het electoraat opkomen, zodat de initiatiefnemers überhaupt 

kans maken op winst. Als veel kiezers wegblijven, maken de tegenstanders meestal geen 

kans om hun gelijk te halen. De verwevenheid tussen de conditie opkomst en de uitkomst 

winst kwam duidelijk terug in de resultaten van de QCA-analyse. Het scheelde niet veel of 

we hadden de conditie opkomst aangewezen als een noodzakelijke voorwaarde voor winst. 

Op grond van technische en inhoudelijke overwegingen deden we dit niet (zie hoofdstuk 7).

Desalniettemin vormt deze conditie een uitdaging in onze zoektocht naar 

een verklaring van winst. Dit komt doordat de opkomst helemaal achteraan in een 

referendumproces zit. Pas na het daadwerkelijke stemmen heb je data over de opkomst 

en daarmee deze conditie. Je zou kunnen stellen dat de opkomst min of meer op hetzelfde 

analytische niveau zit als de uitkomst winst. De condities zijn met elkaar verweven en 

ontstaan op hetzelfde moment in het stemproces. Als puur wordt gekeken naar de opkomst 

bij het referendum als een conditie van de uitkomst, dan missen we in zekere zin de essentie 

van het referendumproces. We missen dan de context van deze specifieke casus. Voor de 

eerdere QCA-analyse was deze conditie geschikt als verklarende factor, maar als we deze 

context relateren aan onze casus lopen we tegen het genoemde analytische probleem aan.

Om het concept ‘opkomst’ in deze analyse beter te begrijpen, benaderen we het 

vanuit een ander perspectief. Dit past in het exploratieve karakter van deze studie. We 

beschouwen opkomst hier als de mobilisatiekracht van de initiatiefnemers/tegenstanders. 

In de kern moeten de initiatiefnemers — vrijwel altijd zijn dit tevens de tegenstanders van 

de plannen — er in het referendumproces voor zorgen dat zoveel mogelijk kiezers opdagen 

bij de stembus en een tegenstem uitbrengen. Pas dan maken zij een kans om hun gelijk te 

halen bij de stemming.

Maar wat verstaan wij exact onder mobilisatiekracht? Het komt erop neer dat de 

initiatiefnemers/tegenstanders beschikken over aanzienlijke middelen in de vorm van 

financiën, personen, media-aandacht en andere zaken om kiezers naar de stembus te 

trekken. Als zij in staat zijn voldoende kiezers te mobiliseren, neemt de kans op een hogere 

opkomst en de kans dat zij winnen toe.

Als we kijken naar de casuïstiek van het GVB-referendum, valt het volgende te 

zeggen in relatie tot de mobilisatiekracht van de initiatiefnemers. Het financiële plaatje 

was overduidelijk in het voordeel van de voorstanders (hier: het gemeentebestuur). 

9
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De omvang van de aan de voor- en tegenstanders toegekende publieke middelen voor 

de wilsbeïnvloedende campagne verschilde aanzienlijk. Het subsidiebedrag van de 

voorstanders was 16,5 maal zo hoog als dat van tegenstanders, Ons GVB geen NV 

(€ 450.000,– contra € 27.227,–). Hiertegenover stond wel dat Ons GVB geen NV aan 

fondsenwerving mocht doen en het gemeentebestuur niet (Gemeente Amsterdam, 

5 februari 2002; ANP, 6 februari 2002; Het Parool, 6 februari 2002). Toch is het niet 

aannemelijk dat Ons GVB geen NV het aanzienlijke verschil wist in te lopen. De begroting 

van Ons GVB geen NV, zoals overgedragen aan het Amsterdams stadsarchief, toont een 

totaalbedrag van rond de € 31.000,–.

Een andere factor is de (professionele) ondersteuning gedurende het proces. 

Het gemeentebestuur had een aanzienlijke hoeveelheid communicatieadviseurs 

tot zijn beschikking (naar schatting meer dan 34 medewerkers) (Het Parool, 10 

januari 2002). Daarbovenop huurde de gemeente ter ondersteuning het advies- en 

communicatiebureau van Ton Elias in (Het Parool, 9 januari 2002). Argumentatie 

hiervoor was dat het gemeentebestuur vond dat het te weinig ervaring had met 

wilsbeïnvloedende communicatie. Verder kon het gemeentebestuur rekenen op de steun 

van een professionele ambtenarenorganisatie. Opponent Ons GVB geen NV had de steun 

van diverse (maatschappelijke) organisaties — waaronder ANBO-Amsterdam, Stichting 

Gehandicaptenoverleg Amsterdam, de ondernemingsraad van het GVB, vakbonden 

Abvakabo FNV en FNV regio Randstad, politieke partijen GroenLinks, Amsterdam Anders/

De Groenen en de Socialistische Partij, leden van de Amsterdamse brandweer en de 

gemeentelijke GGD evenals leden van het Utrechtse openbaar vervoer — en een aanzienlijk 

aantal vrijwilligers — naar eigen zeggen waren ruim honderd vrijwilligers betrokken bij het 

ophalen van ondersteuningsverklaringen voor de aanvraag van het GVB-referendum (Het 

Parool, 17 oktober 2001; Het Parool, 18 oktober 2001; Het Parool, 19 oktober 2001; De 

Telegraaf, 18 december 2001; Het Parool, 5 januari 2002; Het Parool, 14 januari 2002; Het 

Parool, 16 januari 2002).

Alles afwegende heeft het er veel van weg dat de campagne van Ons GVB geen NV 

voor de buitenwereld grootser en efficiënter was dan die van de gemeente. De bij Ons GVB 

geen NV aangesloten politieke partijen waren gewend om dit soort publiekscampagnes 

te voeren. Dit gold niet voor de ambtenaren van het gemeentebestuur, vandaar dat Elias’ 

adviesbureau werd ingehuurd. Daarbij komt dat de tegenstanders de steun hadden van 

organisaties die sterk geworteld waren in de lokale samenleving. Bij elkaar hadden de aan 

Ons GVB geen NV gelieerde organisaties en partijen vele duizenden leden achter zich staan. 

Vergeet niet dat veel medewerkers van het GVB en de ondernemingsraad zich ook achter 

de tegenstanders schaarden. Kortom, de tegenstanders waren goed georganiseerd, konden 

rekenen op de steun van veel vrijwilligers en GVB-medewerkers en waren effectief in het 

mobiliseren van kiezers — eerst in de vorm van 41.865 ondersteuningsverklaringen en 

later via de inzet van vrijwilligers in de campagne. Vanuit de gemeente zijn, los van enkele 
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flyeracties door bestuurders en politici, nauwelijks maatschappelijke acties georganiseerd. 

Er was geen (actie)comité dat optrad namens de voorstanders.

Een laatste factor die waarschijnlijk van invloed is geweest op de opkomst én onderdeel 

uitmaakt van de mobilisatiekracht zijn de gelijktijdig gehouden Tweede Kamerverkiezingen. 

Deze algemene verkiezingen kennen doorgaans de hoogste opkomst van alle Nederlandse 

verkiezingen. Wanneer kiezers toch al opkomen voor de Tweede Kamerverkiezingen, is 

de drempel een stuk lager om eveneens te stemmen voor het gemeentelijke referendum. 

Men bevindt zich immers al in het stemlokaal. We kunnen niet met zekerheid zeggen wat 

het precieze effect van de verkiezingen is geweest op de opkomst bij het referendum. 

Maar kijken we naar eerdere Amsterdamse referenda, die niet gelijktijdig met algemene 

verkiezingen werden gehouden, dan lijkt het er toch sterk op dat de invloed op de opkomst 

aanzienlijk was. Bij het Amsterdamse referendum over de invoering van een apart Stadsdeel 

Binnenstad van 25 april 2001 ging slechts 22,5% van de kiezers stemmen. De stemming 

over de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam van 25 juni 1997 bracht 22% 

van het electoraat naar de stembus. Met ruim 63% lag de opkomst bij het GVB-referendum 

een flink stuk hoger. Het verschil tussen de opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen 

(70,97%) en het referendum (63,38%) bedroeg bovendien slechts 7,6 procentpunt. Tegen 

deze achtergrond is het heel begrijpelijk dat Ons GVB geen NV zich hard maakte voor een 

koppeling met de Tweede Kamerverkiezingen.

Steun vanuit de elite voor de plannen: positie politieke partijen in de gemeenteraad (SUP)

De conditie SUP slaat op het theoretische idee van consensus onder de politieke elite. Als 

er weinig steun is voor (voor)genomen plannen in de gemeenteraad, is de kans op verlies 

voor de initiatiefnemers bij een referendum over hetzelfde vraagstuk geringer. Hieraan 

ligt de veronderstelling ten grondslag dat kiezers zich bij hun standpuntbepaling mede 

laten beïnvloeden door de politieke visie van elites. In dit verband gaat het om de politieke 

partijen waar kiezers bij verkiezingen op gestemd hebben. Voor een deel wegen kiezers in de 

oordeelsvorming rond een vraagstuk de positie van de ‘eigen’ politieke partij mee. We bezien 

deze conditie dan ook vanuit het perspectief van de politieke elite in de gemeenteraad. 

Centrale vraag hierbij is: hoe groot is de steun in de gemeenteraad voor het (voor)genomen 

besluit?

De primaire initiatiefnemer van het GVB-referendum was onafhankelijk raadslid Saar 

Boerlage. Voordat de gemeenteraad formeel stemde over het verzelfstandigingsvraagstuk, 

kondigde zij al aan een referenduminitiatief te zullen starten. Politieke partijen in de 

Amsterdamse raad konden deze aankondiging mee laten wegen in hun eindoordeel over 

het vraagstuk. Het is onduidelijk of, en zo ja in hoeverre, dit heeft meegewogen in het 

eindoordeel van fracties in de raad.

Het resultaat van de stemming over het eindvoorstel van de externe verzelfstandiging 

van het GVB kwam niet als een verrassing. Voor externe verzelfstandiging stemden de 
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fracties van PvdA, VVD en D66; tegen stemden GroenLinks, CDA, SP, Mokum Mobiel, 

Amsterdam Anders/De Groenen en het onafhankelijk raadslid Boerlage. De voorstanders 

vertegenwoordigden 28 zetels en de tegenstanders 17 zetels in de Amsterdamse 

gemeenteraad (Gemeente Amsterdam, 28 november 2001a). Hoewel de voorstanders in 

numerieke zin in de meerderheid waren, was de steun voor de plannen onder de politieke 

elite niet ‘breed’ gedragen. Partijen stemden volledig langs de lijn coalitie-oppositie. De 

gehele oppositie keerde zich tegen het voorstel; de gehele coalitie stemde voor het voorstel. 

Het was het gemeentebestuur dus niet gelukt om steun voor het voorstel te verwerven 

onder de oppositie. Een eerste indicatie dat de coalitie het in het referendum lastig zou 

kunnen krijgen. Een gedeelte van de oppositiepartijen verbond zich in een later stadium 

aan het referendumcomité Ons GVB geen NV en voerde actief campagne tégen.

Tegenstand kwam niet alleen van de oppositiepartijen in de gemeenteraad. Het 

kamp van de tegenstanders had ook de steun van de eerdergenoemde (maatschappelijke) 

organisaties en bewegingen, die we in zekere zin kunnen duiden als ‘maatschappelijke elites’. 

Het ging hierbij om ouderen- en gehandicaptenorganisaties, vakbonden, het merendeel van 

het GVB-personeel en vertegenwoordigers en medewerkers van andere publieke diensten 

binnen en buiten Amsterdam. Het kamp van de voorstanders bestond hoofdzakelijk uit de 

coalitiepartijen, het college van B&W en de GVB-directie. De strijd leek daarmee te gaan 

tussen de ‘bestuurlijke elites’ contra de ‘maatschappelijke elites’.

Een laatste element dat genoemd moet worden is de bestuurlijke en politieke wisseling 

naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002. Deze verkiezingen 

vielen precies tussen het verzelfstandigingsbesluit en het referendum in en leidden tot 

een wisseling in de samenstelling van het college van B&W. Het CDA nam de plek in van 

D66 in het college. In de nieuwe samenstelling veranderde het CDA van een tegenstander 

in een voorstander van een zelfstandig GVB. CDA-wethouder Maij werd zelfs bestuurlijk 

verantwoordelijk voor het GVB en daarmee dus ook voor de externe verzelfstandiging. 

Deze inhoudelijke politieke draai kwam het CDA en wethouder Maij in het bijzonder op de 

nodige kritiek te staan (De Groene Amsterdammer, 15 mei 2002).

Naast het CDA verklaarde nieuwkomer in de raad Leefbaar Amsterdam ’92 zich ook 

voorstander van een zelfstandig GVB. Consequentie van dit alles was dat er in de nieuwe 

raad meer steun was voor verzelfstandiging dan bij de stemming over verzelfstandiging in 

november 2001. Het kamp van de voorstanders bestond na maart 2002 uit PvdA, VVD, 

CDA, D66 en Leefbaar Amsterdam ’92. Samen waren deze partijen goed voor 33 van de 45 

raadszetels. De toegenomen steun in de gemeenteraad vertaalde zich echter niet naar een 

sterke collectieve campagne van de voorstanders. Daags voor de stemming brachten de vijf 

genoemde partijen wel een open brief naar buiten, waarin ze beloofden dat verzelfstandiging 

van het GVB niet zou leiden tot privatisering (Trouw, 14 mei 2002a). Verder waren de vijf 

partijen niet heel zichtbaar in de campagne. Die rol was vooral weggelegd voor Ons GVB 

geen NV en daaraan gerelateerde organisaties en belangengroepen.
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Institutioneel vertrouwen van burgers: een bredere betekenis in deze context (TRUST)

Institutioneel vertrouwen blijkt een belangrijke graadmeter te zijn voor sociale samenhang 

en participatie in de samenleving en politiek (Kloosterman, 2010; Arends & Schmeets, 

2015). Daarnaast zijn er eerste, prille indicaties voor enige mate van samenhang tussen 

institutioneel vertrouwen en de uitslag van (nationale) referenda (Trouw, 7 april 2016; de 

Volkskrant, 7 april 2016). Deze veronderstelling is empirisch getest in het QCA-model voor 

lokale referenda (zie hoofdstuk 7 en bijlage D). In twee van de drie QCA-oplossingspaden 

draagt de aanwezigheid van deze vertrouwensconditie bij aan de verklaring van de winst 

van initiatiefnemers.

De institutionele vertrouwensconditie is geoperationaliseerd op basis van kenmerken 

van burgers (leeftijd, opleidingsniveau, mate van stedelijkheid woongemeente, kerkbezoek 

en opkomst bij algemene verkiezingen). Deze conditie heeft daarmee niet direct betrekking 

op het referendumproces, maar bestaat uit contextuele factoren die als het ware de 

voedingsbodem vormen voor potentiële winst bij een stemming. Omdat de conditie 

institutioneel vertrouwen losstaat van het directe referendumproces, is het lastig deze 

te verbinden met de ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich afspeelden gedurende 

het proces van het GVB-referendum. Het institutioneel vertrouwen ligt aan de basis van 

ieder referendumproces. Als indicatoren voor institutioneel vertrouwen in mindere mate 

aanwezig zijn, verwachten we dat de kans voor initiatiefnemers om te winnen toeneemt. 

Kortom, deze QCA-conditie vormt, net als de conditie opkomst, een uitdaging in de process-

tracing-analyse. Daarom behandelen we deze conditie hier op een alternatieve wijze.

We verwachten dat de genoemde aspecten van institutioneel vertrouwen zeker 

meewegen, maar dat dit slechts een deel van het verhaal is. Een referendum speelt zich af 

binnen een bepaalde politieke context of werkelijkheid. Juist deze context kan eveneens 

van invloed zijn op de uitslag. Met context doelen we hier op actuele politieke thema’s en 

discussies in en rond de periode van stemming. Als de politieke en maatschappelijke elite er 

bijvoorbeeld een potje van maken tijdens een referendumtraject, kan dit gevolgen hebben 

voor de einduitslag. Mochten er, los van het referendum, gevoelige politieke kwesties spelen 

of zich politieke crises voordoen, dan kan ook dit van invloed zijn op het eindresultaat. 

Dergelijke zaken doen immers het vertrouwen van burgers in de gevestigde politiek meestal 

geen goed. En aangezien de plannen die ter tafel liggen afkomstig zijn van die gevestigde 

politiek, kan dit meewegen in het oordeel van de kiezer in een referendumstemming.

We zien het institutioneel vertrouwen in de process-tracing-analyse van de GVB-

casus niet alleen als de omgevingskenmerken van kiezers, maar vooral als aan de politiek 

gerelateerde discussies en kwesties in het kielzog van het referendum. Deze discussies 

en kwesties kunnen gaan over, maar zijn niet gelimiteerd tot, het referendum. Met deze 

aanvulling op de betekenis van institutioneel vertrouwen (TRUST), krijgt deze conditie een 

andere betekenis. In het concluderend hoofdstuk (12) gaan we nader in op deze keuze.

9
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Als we kijken naar de GVB-casus (het referendumproces) in relatie tot institutioneel 

vertrouwen, ontstaat het volgende beeld. De Amsterdamse coalitie startte na de 

gemeenteraadsverkiezingen in 1998 met PvdA, VVD, GroenLinks en D66. Deze coalitie 

maakte een roerige periode door in de aanloop naar het referendum. Klapstuk was het 

opstappen van de beide GroenLinkswethouders —Köhler en Grondel — op 23 mei 2001, 

een half jaar voor de besluitvorming over de GVB-verzelfstandiging (ANP, 24 mei 2001; 

Trouw, 25 mei 2001). Met het opstappen van de wethouders verdween GroenLinks 

uit het Amsterdamse college. Desondanks kon het college nog steeds rekenen op een 

raadsmeerderheid van 28 zetels.162 Directe aanleiding voor het opstappen van GroenLinks 

was een intern conflict over de reorganisatie van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Onder 

wethouder Köhler was de sociale dienst niet in staat gebleken voldoende werklozen naar 

werk te begeleiden en fraudegevallen aan te pakken. Deze situatie leidde er zelfs toe dat 

toenmalig minister Vermeend (Sociale Zaken) opdracht gaf tot een intern onderzoek naar 

het reilen en zeilen binnen de Amsterdamse sociale dienst (NRC Handelsblad, 25 mei 2001).

In het college van B&W was al eerder onenigheid ontstaan over de werkwijze van 

de sociale dienst. PvdA, VVD en D66 wilden de re-integratie van bijstandsgerechtigden 

(tijdelijk) privatiseren. Extern ingehuurde bemiddelingsbureaus moesten langdurig 

werklozen begeleiden naar betaalde arbeid zolang de eigen sociale dienst hiertoe niet in 

staat werd geacht. GroenLinks wilde echter dat de sociale dienst verantwoordelijk bleef 

voor de re-integratie van werklozen. De begeleiding van werklozen werd door GroenLinks 

gezien als een publieke taak die niet mocht worden geprivatiseerd. Alle partijen hielden voet 

bij stuk, waardoor de beide GroenLinkswethouders zich uiteindelijk genoodzaakt zagen op 

te stappen (NRC Handelsblad, 25 mei 2001).

De discussie over de problematiek bij de sociale dienst legde een aantal zaken bloot. 

Aan de ene kant leidde het ertoe dat het college in aanloop naar het GVB-referendum was 

verzwakt. Het verloor de steun van zeven GroenLinks-raadsleden. Aan de andere kant 

laat deze ontwikkeling zien dat het onderwerp privatisering of het op afstand plaatsen 

van publieke taken destijds gevoelig lag, niet alleen in het college en de raad, maar ook 

daarbuiten. Deze thematiek speelde wederom op bij de verzelfstandigingskwestie van het 

GVB.

Er was in die periode ook veel te doen rondom het GVB. De organisatie bevond zich al 

geruime tijd in onrustig vaarwater. Interne problemen waren uitvoerig aan de orde gekomen 

in de rapporten en adviezen van De Jong (1996) en de commissie-Van der Zwan (1997). 

Het GVB werd ‘out of control’ genoemd en er werd opgeroepen tot ‘stop the bleeding’. 

Naar buiten toe was een beeld ontstaan van een organisatie die in financiële, sociale en 

organisatorische zin was ontspoord. De administratie was niet op orde, het management 

gebrekkig, de rechtspositie van het personeel te ruimhartig, het ziekteverzuim te hoog en 

de arbeidsproductiviteit te laag (WRA, 2002).

162 Voor het vertrek van GroenLinks bestond de coalitie uit een raadsmeerderheid van 35 zetels.
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De vele reorganisaties bij het GVB hadden nauwelijks effect. De 

verzelfstandigingsplannen waren de zoveelste poging om de organisatie uit het slop te 

halen. Het is de vraag of de Amsterdamse bevolking vertrouwen had in nog weer een 

verbeteringspoging bij het GVB. Daar komt bij dat de aangereikte oplossing voor de 

problematiek, externe verzelfstandiging, ter discussie stond onder het bredere publiek. 

Dit kwam door de relatief grote maatschappelijke onvrede over eerder verzelfstandigde of 

geprivatiseerde publieke dienstverlening van de NS, NUON, UPC en de Postbank.

9.7 Van QCA-resultaten naar werkzaam causaal mechanisme

In deze paragraaf bespreken we het werkzaam causaal mechanisme in de GVB-casus. Dit 

mechanisme ontrafelen we aan de hand van de casuïstiek uit de vorige paragraaf en de 

verhouding tussen deze inhoudelijke informatie en de drie QCA-condities uit het eerste 

oplossingspad. Het verschil met de vorige paragraaf is dat het causaal mechanisme zich 

meer toespitst op algemene lijnen die ook zeggingskracht kunnen hebben in andere casus. 

Een causaal mechanisme zit dus een abstractieniveau hoger en overstijgt de gebeurtenissen 

in één afzonderlijke casus. Dit mechanisme spiegelen en versterken we via de twee 

casusanalyses die hierna volgen. Doel is stap voor stap te komen tot een steeds robuuster 

model dat een verklaring geeft voor de uitkomst winst bij lokale referenda. In Figuur 9.1 

schetsen we het mechanisme dat we in de GVB-casus aantreffen. Het bovenste gedeelte van 

deze figuur illustreert de drie onderdelen waaruit dit mechanisme bestaat. In het onderste 

gedeelte staan de te observeren implicaties die empirisch getest dienen te worden om te 

zien of dat specifieke onderdeel aan- dan wel afwezig is. Zoals eerder uitgelegd bestaat 

iedere schakel in het mechanisme uit entiteiten die activiteiten uitvoeren. De entiteiten zijn 

in de figuur onderstreept, de activiteiten schuingedrukt. We beschrijven hieronder de drie 

stappen in het mechanisme en geven het schematisch weer in Figuur 9.1.

De eerste stap bestaat uit de steun voor de in het referendum betwiste plannen 

onder de bestuurlijke elite (SUP). Zonder een voldoende mate van steun is een plan niet 

levensvatbaar en is er van een referendum doorgaans überhaupt geen sprake. Onder de 

lokale politici in de gemeenteraad, de ‘bestuurlijke elite’, moet een minimale hoeveelheid 

steun zijn om de plannen te kunnen realiseren. Deze omvang dient zodanig te zijn dat de 

kans dat de plannen worden doorgezet, reëel is.

De relatie tussen steun en de rol van de bestuurlijke elite kan verschillende vormen 

aannemen in een referendumproces. Ten eerste hangt hun rol samen met het type 

referendum dat voorligt. Bij een correctief referendum is er sowieso een raadsmeerderheid 

voor de plannen; de stemming gaat immers over een door de raad bekrachtigd of 

aangehouden besluit. Zonder een raadsmeerderheid is er geen plan, geen besluit én geen 

referendum. In het geval van een prealabele of niet-correctieve stemming, hoeft de raad 

zich vooraf niet uit te spreken over de plannen. Het referendum dient dan als input voor de 

besluitvorming in de gemeenteraad.

9
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Ten tweede spelen bestuurlijke elites een rol in de aanvraagfase van een lokaal 

referendum. Het komt geregeld voor dat politieke partijen of personen die op de een 

of andere manier een rol spelen binnen partijen, direct of indirect betrokken zijn bij het 

initiëren van een directe volksstemming. Partijen en politiek geïnteresseerden hebben 

vaker dan gemiddeld kennis van de lokale politieke instrumenten én hebben geregeld ook 

direct belang bij een volksraadpleging. Dit geldt des te meer als deze partijen, doorgaans 

oppositiepartijen, het onderspit dreigen te delven in het reguliere besluitvormingsproces. 

Het onderwerpen van het vraagstuk aan de volkswil via een referendum is de laatste 

mogelijkheid voor deze partijen om het tij te keren.

Ten derde spelen bestuurlijke elites een rol in de campagne in aanloop naar het 

stemmoment. Kiezers kunnen in hun keuzeafweging rekening houden met het standpunt 

van de bestuurlijke elites. Hoe deze elites zich dus positioneren in een vraagstuk zal 

medebepalend zijn voor de einduitslag van de stemming.

Bij het bepalen van hun standpunt bij een referendum kijken kiezers ook naar andere 

‘elites’. Deze andere elites kunnen maatschappelijke elites zijn, zoals organisaties in het 

maatschappelijk middenveld, of individuen (met publiek gezag) die zich actief mengen 

in het publieke debat rondom een vraagstuk. Om van beide een voorbeeld te geven: in 

discussies rondom het nationale Wiv-referendum van 21 maart 2018 spraken organisaties 

als Amnesty International en Bits of Freedom zich stevig uit tegen de betwiste wet. Bij 

het Groninger referendum over de oostzijde van de Grote Markt van 29 juni 2005 liet 

oer-Groninger en lokale voetbalheld Martin Drent zich filmen als voorstander van de 

gemeentelijke plannen. Uit stukken van Ons GVB geen NV blijkt dat zij voor reclamespots 

tegen verzelfstandiging graag de Amsterdamse actrice Nelly Frijda hadden gestrikt. Van 

belang is dat de elites zich mengen in het debat en hierin een heldere positie innemen. Pas 

als politici, maatschappelijke organisaties of bekende personen zich publiekelijk uitspreken 

tijdens een referendumproces, kan er sprake zijn van een invloed op het eindresultaat.

De steun van de verschillende elites voor de bestreden plannen werkt door in de 

tweede stap van het mechanisme: de mobilisatiekracht van betrokken actoren. Een 

referendum afdwingen is slechts één onderdeel naar het einddoel: winst in het stemlokaal. 

In de weken en maanden die voorafgaan aan de stemming, ligt er voor alle betrokkenen een 

uitdaging om de kiezer te overtuigen van het eigen standpunt én de kiezer te motiveren 

naar de stembus te gaan. Pas als voldoende kiezers zich bij de stemming uitspreken vóór 

het standpunt van de initiatiefnemers, winnen zij het referendum. Hetzelfde principe geldt 

voor het andere kamp in de strijd (met de toevoeging dat geldigheidsquorums een effect 

kunnen hebben op de uitslag). Initiatiefnemers zullen alles op alles moeten zetten voor het 

binnenhalen van het ‘juiste’ type stemmen. Dit vereist een uitgekiende planning en strategie 

in een brede maatschappelijke campagne. Als initiatiefnemers een kans willen maken om te 

winnen, zullen ze zich moeten kunnen organiseren en dienen te beschikken over voldoende 

mensen, middelen en tijd. Om de kiezer te overtuigen is een duidelijke, pakkende boodschap 
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in een herkenbaar frame eveneens noodzakelijk. De centrale boodschap moet de kiezer 

aanspreken en overtuigen. We zagen in de GVB-casus dat vrijwel al deze punten golden 

voor het comité Ons GVB geen NV. Alleen qua financiële middelen was er een disbalans in 

het voordeel van de gemeente. Het comité stelde hier veel meer mankracht en een heldere, 

herkenbare boodschap tegenover.

Vanaf een afstand gezien heeft de combinatie tussen de Tweede Kamerverkiezingen en 

het referendum in deze casus zeker een handje geholpen als het gaat om mobilisatiekracht. 

Dat de opkomst bij de stemming hoog genoeg zou zijn voor een rechtsgeldige uitslag, leek 

op voorhand al een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Of de initiatiefnemers van 

een referendum altijd gebaat zijn bij een hoge opkomst, is maar de vraag. Ervaringen met 

recente nationale referenda in Nederland wekken de indruk dat als een referendum los 

wordt georganiseerd, vooral de tegenstanders zich aangespoord voelen te gaan stemmen 

(zie het Oekraïne-referendum van 6 april 2016). Wanneer een referendum en algemene 

verkiezingen tegelijk plaatsvinden, lijken voor- en tegenstanders van de voorliggende 

kwestie in gelijke mate aangespoord te worden te stemmen (zie het Wiv-referendum van 

21 maart 2018). Als we deze veronderstelling toepassen op de Amsterdamse lokale situatie, 

dan leek het bij het GVB-referendum voor de uitslag vooral bepalend door welke boodschap 

de kiezers werden overtuigd. Vanwege de combinatie met de Tweede Kamerverkiezingen, 

en de daardoor vrijwel gegarandeerde hoge opkomst, speelde de opkomstdrempel als 

potentiële mobilisatiekracht minder een doorslaggevende rol.

Welk standpunt voor kiezers uiteindelijk de doorslag geeft, hangt van meer af dan 

alleen de argumenten in het maatschappelijk debat. Externe (politieke) factoren, de derde 

stap in de keten, die direct samenhangen met het referendumonderwerp, kunnen de 

keuze van de kiezer direct of indirect beïnvloeden. Politieke crises of positieve dan wel 

negatieve politieke actualiteiten kunnen effect hebben op het stemgedrag. In ons model 

is dit te scharen onder de conditie institutioneel vertrouwen (conditie TRUST). Enerzijds 

gaat het hierbij om achtergrondkenmerken van het electoraat, die van invloed zijn op 

het vertrouwen van kiezers in de politiek en politieke instituties. Anderzijds gaat het 

om het vertrouwen dat kiezers hebben in de plannen die door de lokale politiek worden 

gepresenteerd. Gebeurtenissen en ontwikkelingen die zijn toe te schrijven aan de direct 

betrokken actoren in het referendumproces, kunnen kiezers beïnvloeden en daarmee 

effect hebben op de uitslag van de stemming. Of deze gebeurtenissen en ontwikkelingen 

positief dan wel negatief uitwerken voor de initiatiefnemers, hangt af van hoe kiezers dit 

percipiëren. Door de bredere politieke context rond een referendum in de beschouwing 

te betrekken — zoals in de vorige paragraaf gedaan voor de GVB-casus — krijgen we een 

concreet beeld bij deze conditie en de potentiële invloed daarvan op de referendumuitslag.

9
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Figuur 9.1 Causaal mechanisme winst gemeentelijke referenda Nederland (op basis van GVB-refe-
rendum in 2002)
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9.8 Conclusie

Dit hoofdstuk richtte zich op het Amsterdamse referendum van 15 mei 2002 over de 

externe verzelfstandiging van het GVB. We selecteerden deze casus omdat hij in QCA-

terminologie als ideaaltypisch is te duiden én lidmaatschap heeft in het meest robuuste 

oplossingspad in termen van consistentie en dekkingsgraad. De GVB-casus beschikte na 

een eerdere empirische analyse over een ‘juiste’ combinatie van QCA-condities uit het 

geconstrueerde theoretisch model. Nadere analyse in dit hoofdstuk van de praktische 

werking van de aanwezige condities, aan de hand van de GVB-casuïstiek, bracht ons tot 

de ontwikkeling van een (voorlopig) causaal mechanisme bestaande uit drie primaire 

onderdelen (Figuur 9.1). De werking van het mechanisme is op een dusdanig analytisch 

niveau geformuleerd, dat het kan worden gespiegeld met andere referendumcasus. Doel 

hiervan is om het werkzame mechanisme steeds robuuster te maken. Zodoende kunnen 

we met steeds meer kracht en zekerheid uitspraken doen over de verklaring van winst bij 

gemeentelijke raadgevende referenda.
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10. CASUS GRONINGEN (2001) OVER DE 
VERNIEUWING VAN DE NOORDZIJDE VAN DE 
GROTE MARKT

Kerngegevens referendum Groningen (2001) over de vernieuwing van de noordzijde van de Grote 
Markt

Vraagstelling: ‘Bent u voor of tegen het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt?’

Aantal kiesgerechtigden: 145.068 
Opkomst: 56,51% (81.973 kiezers)
Voor: 18,79% (15.361 kiezers) 
Tegen: 81,21% (66.394 kiezers)
Blanco: 218 kiezers
Geldigheid: uitkomstdrempel 30% van het electoraat = 43.521 kiezers

10.1 Introductie

De stemming in Groningen van 21 februari 2001 ging over de verbouwingsplannen van 

de noordzijde van de Grote Markt. Het referendum werd afgedwongen door een bonte 

verzameling inwoners, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Groningse 

kiezers kregen de vraag voorgelegd of zij voor dan wel tegen het plan voor de Nieuwe 

Noordzijde van de Grote Markt waren. Voor een rechtsgeldige uitspraak tot afwijzing van de 

gemeentelijke plannen moest minstens 30% van het electoraat tegen de plannen stemmen. 

Dit kwam neer op minstens 43.521 tegenstemmen. Bijna 82.000 stemgerechtigde ‘Stadjers’ 

(bijnaam inwoners van Groningen) maakten de gang naar de stembus (opkomst: 56,51%). 

Een overgrote meerderheid stemde tegen de voorgenomen plannen: 66.394 kiezers 

(of 81,21%). Hiermee hadden de tegenstanders van de verbouwing van het Groningse 

stadshart een klinkende overwinning behaald.163 Het gemeentebestuur trok de plannen in.

Het doel van dit hoofdstuk over de Groninger casus164 is om te achterhalen wat 

het werkzaam causaal mechanisme is én in hoeverre dit mechanisme overeenkomt met 

163 We brengen in herinnering dat in 2005 een tweede raadgevend referendum werd gehouden 
over de herinrichting van de Grote Markt. Ditmaal concentreerden de gewraakte gemeentelijke 
plannen zich op de oostzijde van de Grote Markt. Het tweede referendum werd gewonnen door 
het gemeentebestuur. Hoewel de uitslag niet rechtsgeldig was, stemde een meerderheid van 
de kiezers voor de gemeentelijke plannen. Het gemeentebestuur heeft verschillende lessen uit 
dit eerste referendum overgenomen en ingezet in het proces van het tweede referendum.

164 De informatie in dit hoofdstuk is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op onderzoek naar dit refe-
rendum door Boogers en Tops (2001) en Lunsing (2001; 2015). Zij spraken voor hun rapporten 
en publicaties met direct betrokken actoren en hadden toegang tot vele, voor dit onderzoek 
relevante, informatiebronnen over deze casus. Ter ondersteuning en verrijking van de bevin-
dingen in dit hoofdstuk is aanvullend gebruik gemaakt van krantenartikelen (via LexisNexis) en 
informatie uit het gemeentelijk archief van Groningen. Hiervoor is op 10 en 11 december 2015 
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dan wel verschilt van dat in het GVB-referendum. Beide casus zijn in QCA-terminologie 

ideaaltypisch, maar zijn toe te schrijven aan verschillende oplossingspaden in de QCA-

formule. Praktisch gezien betekent dit dat de winst in deze twee gevallen door andere 

condities wordt verklaard. Meerdere wegen of verklaringen leiden naar winst (het aspect 

van equifinaliteit binnen QCA). We onderzoeken hier de weg naar winst in de Groningse 

casus en spiegelen die met de geconstateerde weg in het Amsterdamse voorbeeld. Door 

deze twee casus met elkaar te spiegelen willen we een beter inzicht krijgen in de exacte 

werking van het mechanisme dat leidt tot winst. Tevens krijgen we door de analyse van 

deze casus, behorende bij een ander oplossingspad dan het GVB-referendum, een rijker 

en beter inzicht in mogelijke verklaringen voor winst.

Dit hoofdstuk is, in navolging van de GVB-casus, langs de volgende lijnen opgebouwd. 

We beginnen met een schets van de achtergrond van de kwestie, de aanleiding van de 

stemming en de (motieven van de) initiatiefnemers (paragraaf 10.2). Vervolgens behandelen 

we de strategie en centrale discussiepunten van de beide kampen in het referendumproces 

(paragraaf 10.3). De koppeling tussen de QCA-resultaten en het causaal mechanisme 

komt daarna aan bod (paragraaf 10.4). Dan vergelijken we de Groningse casus met de 

Amsterdamse (paragraaf 10.5). Tot slot volgen enkele concluderende opmerkingen 

(paragraaf 10.6).

10.2 Achtergrond, aanleiding en initiatiefnemers van het Groninger referen-

dum

Het eerste correctieve referendum in Groningen kent een lange voorgeschiedenis. 

Volgens Boogers en Tops (2001) — die voor hun evaluatie van deze stemming uitvoerig 

met betrokkenen spraken — valt het beginpunt samen met de start van de besluitvorming 

rondom de Nieuwe Noordzijde van de Grote Markt in 1995 of projecten als de Waagstraat 

en het Groninger Museum in de eerste helft van de jaren negentig. Lunsing (2008, p. 59) 

legt het begin van de discussies zelfs bij de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, toen 

grote delen van de noord- en oostzijde van het Groningse centrum werden verwoest bij de 

bevrijdingsoperatie. De nieuwbouw die hierna volgde, kon de Groningers decennialang niet 

bekoren. Vandaar dat het Groninger gemeentebestuur zich in de jaren tachtig herbezinde 

op de inrichting van de binnenstad. In het hieruit voortgekomen Plan van Aanpak voor de 

Binnenstad stonden voor het centrum drie punten centraal: een herontwikkeling van de 

Waagstraat, de noordzijde en de oostzijde van de Grote Markt (Lunsing, 2015, p. 126).

Het Waagstraatproject behelsde de sloop van het ‘Nieuwe Stadhuis’ uit 1962, 

gevestigd op het noordwestelijk deel van de Grote Markt, en de bouw van een groot 

nieuw complex met woningen, kantoren, horeca en winkels. Wegens eerdere, grote, 

maatschappelijke weerstand bij de bouw van het Groninger Museum, werden inwoners 

nadrukkelijker betrokken bij de totstandkoming van het Waagstraatcomplex. Via een 

een bezoek gebracht aan het gemeentearchief van de gemeente Groningen.
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huis-aan-huis verspreide publieksenquête mochten de Groningers een keuze maken uit 

ontwerpen afkomstig van een drietal architectenbureaus. Het winnende ontwerp, van de 

Italiaanse architect Adolfo Natalini, had eveneens de voorkeur van het stadsbestuur en 

werd gerealiseerd (Boogers & Tops, 2001; Lunsing, 2015; Straat in Groningen, 2017).

De plannen rond het Waagstraatcomplex zetten zowel investeerders in de binnenstad 

als het gemeentebestuur aan het denken over de gehele inrichting van de noordwand van de 

Grote Markt (Gemeente Groningen, 9 juni 1998). De bestaande gevels pasten bijvoorbeeld 

niet goed bij het winnende ontwerp voor de Waagstraat van Natalini. In 1995 gaven de 

gemeente, investeerders en eigenaren van panden gezamenlijk het startschot voor een 

haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van vernieuwing van de gehele noordwand 

van de Grote Markt.

Bij veel investeerders en pandeigenaren leefde de wens tot realisatie van een 

ondergrondse parkeergarage onder de Grote Markt. Via een ondergrondse ontsluiting 

konden klanten dan via de parkeergarage rechtstreeks naar de souterrains van de winkels 

lopen (DvhN, 23 mei 2000a). Voor het inmiddels failliete winkelwarenhuis V&D en andere 

investeerders vormde deze wens zelfs een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt geld 

in de vernieuwing van de Grote Markt te steken (Gemeente Groningen, 9 juni 1998).165 

Politiek gezien leidde de ondergrondse parkeergarage tot veel discussie en verdeeldheid. De 

toevoeging van een parkeergarage stond immers op gespannen voet met het gemeentelijk 

beleid om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken (Gemeente Groningen, 

1998, p. 8). Desondanks bereikte het college van B&W166 een onderling compromis. Alle 

collegepartijen gingen akkoord met de komst van een ondergrondse parkeergarage, op 

voorwaarde dat elders in de binnenstad evenveel parkeerplekken zouden verdwijnen. 

De facto zou de hoeveelheid parkeerplekken in het centrum gelijk blijven (Gemeente 

Groningen, 12 april 2000; GIC, 14 juli 2000).

Niet alleen binnen het college bestond scepsis over de komst van de parkeergarage. 

Oppositiepartijen als GroenLinks en de Socialistische Partij (SP) hadden ook hun 

bedenkingen over de garage. Beide partijen vonden dat niet investeerders maar de 

gemeente moest bepalen onder welke voorwaarden bouwprojecten werden gerealiseerd. 

De ondergrondse parkeergarage was in het planvoorstel verworden tot het financiële 

fundament waar het hele project van de noordwand op rustte. Dit maakte het haast 

165 Tijdens de campagne ging het gerucht dat wethouder Smink (PvdA) met het plan voor de cam-
pagne een schuld aan V&D afkocht. De ondergrondse parkeergarage zou ‘wisselgeld’ zijn voor 
de V&D. Dit versterkte het beeld dat het bestuur vooral luisterde naar het grootkapitaal (DvhN, 
17 juli 2000; Geen Gat in de Grote Markt, 2002). In officiële verslagen wordt als argument voor 
de ondergrondse garage gegeven dat de ondernemers de verbouwingsplannen van de noord-
wand moesten kunnen financieren. Daarvoor moest een omzetstijging worden gerealiseerd 
en dat kon economisch gezien alleen als er een parkeergarage aan werd gekoppeld (Gemeente 
Groningen, 9 juni 1998).

166 Het college van B&W bestond uit de politieke partijen PvdA (13 zetels), VVD (6 zetels), D66 (4 
zetels) en CDA (4 zetels).
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onmogelijk om nog nee te zeggen tegen dit voornemen. Het gemeentebestuur gaf grote, 

kapitaalkrachtige bedrijven te veel hun zin.

Deze tegenstand vond weerklank bij maatschappelijke organisaties in de stad. 

Organisaties als Milieudefensie en fietsersbond ENFB spraken zich in een vroeg stadium 

uit tegen de aanleg van de zogenoemde ‘parkeerbak’. De vrees was dat de garage zou 

leiden tot een enorme intensivering van autoverkeer in de binnenstad, met alle negatieve 

gevolgen van dien voor voetgangers, fietsers en het milieu. De grootste tegenstanders van 

de parkeergarage — GroenLinks, De Groenen, ENFB, reizigersvereniging Rover en politieke 

jongerenorganisaties Dwars en de Jonge Socialisten — verenigden zich al in 1997 in het 

actiecomité ‘Geen Gat in de Grote Markt’ (GGGM) (Boogers & Tops, 2001; Lunsing, 2015).167

Geen Gat in de Grote Markt richtte zich aanvankelijk op maatschappelijk verzet 

tegen de ondergrondse garage. In de eerste jaren probeerde het comité de besluitvorming 

te beïnvloeden door het schrijven van brieven aan de gemeenteraad en persberichten. 

Zonder het gewenste resultaat (Geen Gat in de Grote Markt, 2002, p. 3). De Groningse 

afdeling van de SP — en in mindere mate GroenLinks — bewandelde een andere weg en trof, 

onder de naam ‘Comité Referendum Grote Markt’, voorbereidingen voor het afdwingen 

van een gemeentelijk referendum over de planvorming. Hiermee haakte de SP aan bij de 

actuele politieke discussie over de herziening van de Groningse referendumverordening, 

volgend op het gemeentelijk raadplegend referendum in 1994 over het autovrij 

maken van het Noordenplantsoen. In de jaren hierna werd gewerkt aan een herziene 

referendumverordening, die onder meer voorzag in de mogelijkheid tot een raadgevend 

correctief referendum. Deze vernieuwde Groningse referendumverordening trad in het 

najaar van 1997 in werking (Gemeente Groningen, 1997).

Begin 1998 presenteerde de gemeente Groningen een ontwikkelingsvisie over de 

planvorming van de noordzijde van de Grote Markt. Om in kaart te brengen hoe inwoners 

van Groningen en bezoekers aankeken tegen de plannen, gaf het college de Universiteit 

van Amsterdam opdracht om een inspraakenquête te organiseren (Saris et al., 1998). Uit 

de resultaten hiervan bleek dat de plannen op grote steun konden rekenen onder zowel 

de bevolking als bezoekers uit de regio.168 Belangrijkste kritiekpunt was de aanleg van de 

ondergrondse parkeergarage; deze werd door inwoners gewaardeerd met een onvoldoende 

(cijfer 5,2). Het idee voor renovatie van de noordwand van de Grote Markt kreeg het cijfer 

167 Het GPV maakte tot 1999 deel uit van het comité GGGM. De partij verliet het comité om prin-
cipiële redenen vanwege het referenduminstrument. Later in het proces veranderde het GPV 
inhoudelijk van mening en stemde uiteindelijk zelfs voor de verbouwingsplannen van de Grote 
Markt (Geen Gat in de Grote Markt, 2002).

168 Een kleine meerderheid (51%) van de Groningers gaf het plan voor een ondergrondse parkeer-
garage een voldoende. Het gemiddelde oordeel voor de garage was echter onvoldoende en 
kwam uit op een 5,2. Bezoekers uit de regio Groningen stonden een stuk positiever tegenover 
de komst van de garage; 65% beoordeelde dit plan met een voldoende. Het gemiddeld cijfer 
dat bezoekers gaven was een 6,1 (Saris et al., 1998, pp. 35-36).
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7,1 van de Groningers: een ruim voldoende. Onderwijl werd op het gemeentehuis hard 

doorgewerkt aan de planvorming. De Nederlandse architect Jo Coenen werd aangesteld 

om de plannen verder uit te werken. De omstreden garage werd niet weggemoffeld in de 

ontwerpen maar vormde een integraal onderdeel van de plannen.169

Het college van B&W liet ondertussen uitzoeken of de planvorming referendabel 

was onder de referendumverordening 1997 (Lunsing, 2015).170 Belangrijk voor de 

referendabiliteit van de plannen was de vraag in welke fase de plannen zich bevonden. 

De referendumverordening stond slechts referenda toe over grote projecten in het 

kader van de ruimtelijke ordening als deze zich in de startfase bevonden (artikel 2 lid 3, 

referendumverordening 1997). Intern was de gemeente al drie jaar eerder gestart met 

de planvorming. In de tussentijd was (een deel van) de bevolking ondervraagd — de 

inspraakenquête —, was onderhandeld met ontwikkelaars en was architect Coenen 

ingehuurd. Bevond het project zich dan nog wel in de startfase?

Het antwoord op deze vraag was: ja, het project bevond zich nog in de startfase. 

De Groningse gemeenteraad had zich immers nog niet uitgesproken over de plannen. 

Ook waren geen contractuele verplichtingen aangegaan met derden. Een beroep op de 

hardheidsclausule in de referendumverordening, die stelde dat geen referendum kon 

worden gehouden als de gemeente dergelijke verplichtingen was aangegaan, behoorde 

dan ook niet tot de mogelijkheden (artikel 2 lid 2, sub h, referendumverordening 1997). 

De conclusie was dat burgers op grond van de vigerende verordening een raadgevend 

correctief referendum konden aanvragen over een vast te stellen startnotitie (Boogers & 

Tops, 2001).

Het duurde tot mei 2000 alvorens het college met de planvorming voor de noordzijde 

van de Grote Markt naar buiten trad. Het gepubliceerde document voldeed aan de eisen 

van een startnotitie en dus konden handtekeningen worden opgehaald voor het uitschrijven 

van een referendum.171 Dezelfde dag nog haalde het comité GGGM bij de gemeente officiële 

169 Op de volgende website is een maquette te zien van het ontwerp van de Grote Markt door Jo 
Coenen, inclusief de bediscussieerde parkeergarage: http://bit.ly/2ttw9Xh.

170 Het college vroeg over de referendabiliteit in juli 1997 advies aan prof. Koeman. Zijn conclu-
sie was dat de planontwikkeling opgevat moest worden als een ‘groot project’, waarbij hij een 
succesvol beroep op de hardheidsclausule in de referendumverordening twijfelachtig achtte. 
Koeman meende dat het lastig aantoonbaar was dat de spoedeisende belangen jegens derden 
zwaarder wogen dan de belangen die er waren tot het houden van een referendum. Verder 
dacht Koeman dat het risico op toegewezen schadeclaims door burgers groter zou zijn bij het 
niet toestaan van een referendum dan het risico op schadeclaims door externe partijen bij het 
toestaan van een referendum. Voorts was het planproces volgens Koeman niet te ver gevorderd 
voor een startnotitie en daarmee referendabel. Het planproces bevond zich juridisch gezien 
nog in de startfase (Gemeente Groningen, 1998, pp. 10-11).

171 In de tussentijd was de referendumverordening 1997 vervangen door de referendumveror-
dening 1999. Het referendum was dus formeel gebaseerd op de regels en richtlijnen van de 
verordening 1999. In de volgende paragraaf staan we uitgebreid stil bij de redenen en implicaties 
hiervan en de verschillen met de referendumverordening 1997.
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handtekeningenlijsten op voor de eerste, inleidende fase van een referendumverzoek 

(GIC, 26 mei 2000). Het actiecomité was intussen uitgebreid met de SP en de politieke 

studentenpartij Student en Stad.172 Met relatief gemak kregen de initiatiefnemers de 

benodigde hoeveelheid handtekeningen bijeen voor een referendum over de plannen (GIC, 

20 juli 2000; GIC, 6 november 2000; Geen Gat in de Grote Markt, 2002). Het door GGGM 

gewenste referendum over de plannen, in het bijzonder de ondergrondse ‘parkeerbak,’ zou 

er komen. Onderdeel dat nog tot veel discussie leidde was: wat is de vraag die aan burgers 

wordt voorgelegd?

Tijdens de inzamelingperiode van de handtekeningen werd publiekelijk volop 

gediscussieerd over het precieze onderwerp en daarmee de vraagstelling van het (toen 

nog eventuele) referendum (DvhN, 18 juli 2000; DvhN, 24 oktober 2000). Het verzet 

van GGGM was primair gericht tegen de ondergrondse parkeergarage en niet tegen 

gehele verbouwing van de noordwand van de Grote Markt. De referendumverordening 

stond echter geen stemmingen toe over onderdelen van voorgenomen startnotities of 

voorgenomen raadsbesluiten (artikel 1 referendumverordening 1999). Kiesgerechtigden 

konden zich enkel uitspreken voor of tegen de voorgenomen plannen als geheel. Hier zou 

het referendum van 21 februari 2001 over gaan: ‘Bent u voor of tegen het plan Nieuwe 

Noordzijde Grote Markt’? Toch zou het deelaspect van de ondergrondse parkeergarage 

het campagneproces domineren (zie verderop).

10.3 Strijd om de winst: strategie en discussiepunten in het referendumproces

Een inherent kenmerk van een referendumproces, zoals deze Groningse casus, is de 

politieke strijd tussen de voor- en tegenstanders van de plannen. Beide kampen zullen zich 

in het proces en de campagne zo proberen te positioneren en manifesteren dat zij de kans 

op winst maximaliseren. De stappen die aanhangers van beide kampen zetten en de acties 

die zij ondernemen verschillen per referendum; geen enkel referendum is hetzelfde.

De uitgebreide analyses van Boogers en Tops (2001) en Lunsing (2008; 2015) van 

de stemming in Groningen schetsen een beeld waarbij de tegenstanders van de plannen 

— tevens de initiatiefnemers van het referendum — bij de start van het proces op flinke 

achterstand lagen. Leden van actiecomité Geen Gat in de Grote Markt hadden het gevoel 

dat ze onvoldoende steun zouden krijgen van de bevolking om de startnotitie, met daarin 

de plannen voor de nieuwe noordwand van de Grote Markt, effectief te kunnen corrigeren. 

Naarmate het referendum dichterbij kwam, kantelde dit beeld echter volledig (Geen Gat in 

de Grote Markt, 2002).173 Uiteindelijk slaagden de tegenstanders in hun opzet.

172 GGGM kende daarnaast een comité van aanbeveling bestaande uit vooraanstaande Groningers 
die gekant waren tegen de ondergrondse parkeergarage. Het was een breed gezelschap van 
een priester en dichter tot een archeoloog en hoogleraar (GIC, 16 januari 2001a).

173 Het Centrum voor Informatie- en Communicatieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 
peilde op meerdere momenten in de aanloop naar het referendum de steun voor de plannen 
onder de Groningers. De peiling in T2 week sterk af van peilingen T0 en T1. Bij de eerste peiling 
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Strijd om de regels van het spel: wijzigingen in de referendumverordening 1997

De referendumverordening die in eerste instantie ten grondslag lag aan het Grote Markt-

referendum werd door de gemeenteraad in 1997 vastgesteld. Het was het resultaat van 

een lange discussie, gevoerd naar aanleiding van het eerste, experimentele raadplegende 

referendum in Groningen in 1994 over de wenselijkheid van gemotoriseerd verkeer in het 

Noorderplantsoen (DvhN, 6 november 2000). De referendumverordening uit 1994 werd 

in 1997 op enkele voor deze casus relevante onderdelen gewijzigd en aangevuld.

Om te voorkomen dat pas laat in een groot project een referendum kon worden 

aangevraagd, was in de nieuwe verordening opgenomen dat alleen in de beginfase van een 

dergelijk project een volksstemming kon worden gehouden (artikel 2 lid 3). Het formele 

startpunt van grote projecten was een ‘startnotitie’. In dit document stonden op hoofdlijnen 

de belangrijkste politieke keuzes opgesomd. Pas na instemming met een startnotitie door de 

gemeenteraad kon een referendum over een dergelijk groot project worden aangevraagd. 

In de nieuwe verordening was tevens een ‘hardheidsclausule’ opgenomen (artikel 2 lid 2, 

sub h). Besluiten met een spoedeisend belang, zoals waarbij de gemeente al verplichtingen 

met derden was aangegaan, waren niet referendabel.

Voor het afdwingen van een referendum was in de verordening een, voor Nederlandse 

begrippen, standaard procedure opgenomen. Ondersteuningsverklaringen voor het 

referendum moesten in twee fases worden ingeleverd; eerst voor de inleidende fase en 

vervolgens voor de definitieve fase. De uitslag van de stemming was rechtsgeldig bij een 

opkomst van minstens 50% van het aantal kiezers dat deelnam aan de laatstgehouden 

raadsverkiezingen (artikel 16). De uitslag werd berekend op basis van een gewone 

meerderheid van de hoeveelheid uitgebrachte stemmen (artikel 15 lid 3).

In de referendumverordening waren eveneens regels opgenomen over de 

referendumcampagne. De gemeentelijke organisatie was gehouden aan een strikt neutrale 

campagne. Artikel 11 lid 2 van de referendumverordening 1997 luidde: ‘Het college draagt 

in dit kader zorg voor een neutrale informatievoorziening.’ De Groningse gemeenteraad 

was van mening dat de organisatie van een volksraadpleging strikt gescheiden moest 

blijven van de inhoudelijke campagne over de voors en tegens. De meningsvormende 

referendumcampagne werd expliciet overgelaten aan politieke partijen, maatschappelijke 

organisaties en individuele inwoners.

In zijn afweging verwees de gemeenteraad naar eerdere ervaringen in de gemeente 

Amsterdam. Bij diverse Amsterdamse referenda kwam het gemeentebestuur lijnrecht 

tegenover een aanzienlijk deel van de lokale gemeenschap te staan. De Amsterdamse strijd 

tussen het kamp van de voor- en tegenstanders bij het IJburg-referendum was ongekend 

(T0) was de stemverhouding 33% voor en 67% tegen. In T1 steeg het aantal voorstanders tot 
39%. Een grote omslag was zichtbaar in T2: 81% van de kiezers gaf aan tegen de plannen te zijn 
(Oussaïd, Brouwer & Van der Mark, 2001, p. 23). Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit 
andere peilingen (Lunsing, 2008, p. 73; Lunsing, 2015, p. 147).
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fel en voldeed daardoor niet aan het wensbeeld van een beheerst maatschappelijk debat. 

Verder had de Groningse gemeenteraad een klassieke opvatting van overheidsvoorlichting; 

deze diende zo neutraal mogelijk te zijn (Boogers & Tops, 2001).

Toen een referendum over de planvorming over de Grote Markt al onafwendbaar 

leek, kwam het college van B&W met enkele wijzigingsvoorstellen voor de 

referendumverordening uit 1997. Meest pregnante wijzigingsvoorstel was de invoering 

van het geldigheidsquorum van de ‘dubbele dertig’. Om een voorgenomen besluit of 

startnotitie te verwerpen moest minstens 30% van de kiesgerechtigden ‘tegen’ stemmen 

(artikel 15 lid 3) (DvhN, 23 mei 2000b).174 Het Groningse gemeentebestuur haakte met 

deze wijzigingen aan bij de landelijke discussie over het geldigheidsquorum van het 

correctief grondwetsreferendum (zie hoofdstuk 4) én bij het referendum in Amsterdam 

(het zogenoemde ‘Amsterdamse model’) (Gemeente Groningen, 14 juni 1999; Gemeente 

Groningen, 24 februari 2002).

Met de nieuwe, gekwalificeerde meerderheidseis van 30% kwam de lat voor een 

rechtsgeldige uitslag een flink stuk hoger te liggen. Onder de nieuwe regels moesten 

tegenstanders 42.319 kiezers achter zich weten te scharen. Op basis van de vereisten in 

de verordening uit 1997 hadden tegenstanders ‘slechts’ 21.142 tegenstemmen nodig voor 

een rechtsgeldig resultaat (Gemeente Groningen, 14 juni 1999).175

Door de wijziging van de spelregels twijfelden de tegenstanders, de SP voorop, of ze 

door moesten zetten met het referenduminitiatief (Tribune, 16 maart 2001; Geen Gat in de 

Grote Markt, 2002, p. 3). Onder het motto ‘verliezen is beter dan niets doen’, besloten de 

meeste organisaties door te gaan met het referendumverzoek. Enkel de Jonge Socialisten 

hadden geen vertrouwen meer in de winst en trokken zich terug uit het referendumcomité 

(Geen Gat in de Grote Markt, 2002, p. 19; Lunsing, 2008, p. 63; Lunsing, 2015, p. 130).

De onafhankelijke referendumcommissie, die de raad gevraagd en ongevraagd van 

advies voorzag (artikel 12 en 13), adviseerde aanvankelijk negatief over de voorgestelde 

wijziging van het geldigheidsquorum. Het argument van de commissie was dat de schijn van 

gelegenheidswetgeving moest worden vermeden door niet tussentijds de regels van het 

174 Het betrof hier een uitkomstdrempel van 30% van het aantal kiesgerechtigden. Om de plannen 
met een geldige uitslag te kunnen corrigeren moest minstens 30% van de kiesgerechtigden 
tegen de voorgenomen plannen stemmen. Een uitkomstdrempel impliceert een indirecte op-
komstdrempel. Als minstens 30% moet tegenstemmen, moet de opkomst minimaal 30% zijn 
en dienen al deze opgekomen kiezers tegen het voorstel te stemmen.

175 Genoemde cijfers zijn gebaseerd op de actuele situatie in het jaar 1999. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 1998 brachten 84.564 Groningers een stem uit. Uitgaande van de regels in de 
referendumverordening 1997, bedroeg de opkomstdrempel 42.282 kiezers. Om een besluit te 
verwerpen waren daardoor 21.142 kiezers nodig. Het aantal verplichte tegenstemmers werd 
onder de referendumverordening 1999 pas duidelijk op de drieënveertigste dag voor het re-
ferendum. De verordening sloot op dit onderdeel aan bij bepalingen uit de Kieswet. Uitgaande 
van het aantal kiesgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 in Groningen, 
bestond de gekwalificeerde meerderheid uit 42.319 kiezers.
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spel te veranderen. Uiteindelijk liet de commissie zich overtuigen met het argument dat de 

raad geen referendabel besluit had genomen, en het referendumproces dus helemaal niet 

was gestart (Boogers & Tops, 2001).

Naast het geldigheidsquorum werden nog enkele zaken gewijzigd in de nieuwe 

referendumverordening 1999. In de fase van de steunverwerving — de inleidende en 

definitieve fase —werd voor het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen niet 

meer gekeken naar de kiesdeler bij raadsverkiezingen, maar naar een percentage van de 

kiesgerechtigde bevolking. Daarnaast hoefden de handtekeningen voor de tweede fase niet 

meer te worden gezet op vooraf door de gemeente aangewezen locaties. Steunverklaringen 

konden door initiatiefnemers op straat met behulp van speciale formulieren worden 

ingezameld (Gemeente Groningen, 14 juni 1999).

De wijziging van de verordening zorgde al met al voor aanzienlijke veranderingen in 

het referendumproces. Het werd voor tegenstanders moeilijker om gemeentelijke plannen 

te corrigeren; de drempel voor een rechtsgeldige uitslag werd flink opgehoogd. De drempels 

voor het aanvragen van een referendum door inwoners bleven de facto gelijk.176 Wel werd 

het in de praktijk makkelijker gemaakt om de handtekeningen in te zamelen. Initiatiefnemers 

konden de handtekeningen bij inwoners zelf ophalen, in plaats dat inwoners zelf naar een 

locatie toe moesten voor het zetten van een handtekening. Alles overziend werd het voor 

initiatiefnemers lastiger om een referendum te winnen. Deze veranderingen hadden 

consequenties voor de initiatiefnemers van het referendum over de Grote Markt. De Jonge 

Socialisten haakten af en de overige leden van GGGM schatten hun kansen laag in. Voor 

het gemeentebestuur zag de situatie er rooskleuriger uit.

Brede coalitie tegenstanders en een tijdige start van de referendumcampagne

Het Groningse referendum kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Al in 1995 startte de 

gemeente met de planvorming voor de Nieuwe Noordzijde van de Grote Markt. Vrij snel 

na bekendwording van de eerste contouren ontstond een breed maatschappelijk verzet 

tegen de ondergrondse parkeergarage. Het actiecomité Geen Gat in de Grote Markt 

werd al in 1997 opgericht, bestaande uit Milieudefensie, De Groenen, fietsersbond ENFB, 

reizigersorganisatie Rover en politieke jongerenorganisaties Dwars en Jonge Socialisten. 

Uit de interviews die door Lunsing (2008, p. 68) met betrokkenen zijn gehouden, blijkt 

176 Drempels voor het inleidend en definitief verzoek werden in de herziene verordening gekoppeld 
aan het aantal kiesgerechtigden in plaats van de kiesdeler bij de laatstgehouden gemeente-
raadsverkiezingen. Het percentage voor de inleidende fase kwam te liggen op 1,5% van de 
kiesgerechtigden. Voor de definitieve fase kwam het percentage op 3% uit. De verordening van 
1997 werkte met eenmaal en tweemaal de kiesdeler in de twee fases voor steunverwerving. 
Feitelijke verschillen tussen de twee systemen waren in 1999 marginaal. Op basis van de veror-
dening uit 1997 waren voor een inleidend verzoek 2.165 en voor een definitief verzoek 4.239 
ondersteuningsverklaringen nodig. Met de regels in de verordening van 1999 veranderde dit 
in respectievelijk 2.116 en 4.232 ondersteuningsverklaringen (Gemeente Groningen, 14 juni 
1999).
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dat de SP, GroenLinks en Milieudefensie de voornaamste trekkers binnen het comité 

waren. De andere organisaties waren dus meer op de achtergrond betrokken. Toen de 

deelnemende partijen in de zomer van 2000 konden starten met het inzamelen van de 

ondersteuningsverklaringen voor een referendum, hadden zij al jarenlang de tijd gehad om 

aan elkaar te wennen en een gedeelde visie en strategie te ontwikkelen. Succes bleef niet 

uit; in twee fasen wisten zij voldoende ondersteuningsverklaringen in te zamelen voor het 

aanvragen van een referendum.

Lunsing (2008, p. 62) plaatst hier de kanttekening bij dat niet alle partijen even 

betrokken waren in de startfase van het referendum. De trage planvorming zorgde 

aanvankelijk voor een verslapping van de aandacht bij enkele betrokken partijen en 

organisaties. Toen het referendum een feit was, nam de samenwerking en de intensiteit 

daarvan weer toe (zie ook Geen Gat in de Grote Markt, 2002).

De samenstelling van GGGM qua deelnemende partijen en organisaties had een 

positieve uitwerking op het proces. Betrokken partijen beschikten over elkaar aanvullende 

en versterkende eigenschappen. Trekker van de tegenstanderscampagne was een kernteam 

van leden van de SP, GroenLinks en Milieudefensie. Deze drie partijen hadden ervaring met 

het voeren van maatschappelijk georiënteerde protestcampagnes en wisten dus hoe een 

brede publiekscampagne vorm te geven. Lessen en ervaringen van eerdere gemeentelijke 

referenda werden door het kamp van de tegenstanders ingezet in de campagne.

Betrokken partijen wisten bijvoorbeeld dat hun initiatief naar de buitenwereld toe 

moest overkomen als een breed gedragen maatschappelijk initiatief. Wanneer de betrokken 

politieke partijen te nadrukkelijk op de voorgrond traden, bestond het risico dat de 

tegencampagne zou worden gezien als een partijpolitieke campagne, van bovenaf gestuurd. 

Om als underdog de campagne in te gaan moesten de campagne-uitingen er daarom niet te 

gelikt en professioneel uitzien (Boogers & Tops, 2001; Geen Gat in de Grote Markt, 2002; 

Lunsing, 2008).

Hier stond tegenover dat er wel flink campagne gevoerd moest worden en dat 

daarvoor aanzienlijke financiële middelen nodig waren. GGGM kon rekenen op steun van 

veel onbezoldigde vrijwilligers en een budget van fl 92.570,–.177 Deze middelen waren 

hoofdzakelijk afkomstig uit giften, aangevuld met bijdragen van betrokken organisaties, 

fondsen en kranteninkomsten (Geen Gat in de Grote Markt, 2002, p. 24).178

Het kamp van de tegenstanders was niet uitsluitend bevolkt door GGGM-leden. Meer 

tegenstanders mengden zich in het publieke debat. De Bond Heemschut, Vrienden van 

de Stad en Vrienden van de Martinikerk waren drie organisaties die zich via ingezonden 

brieven uitspraken tegen de bouwplannen. De Stichting Martinikerk en de Hervormde 

177 Volgens GGGM-voorzitter Evert Hassink had het comité 250 vrijwilligers ingezet voor het 
verspreiden van folders en affiches (GIC, 19 februari 2001).

178 Onduidelijk is wat het budget was van de voorstanders. Lunsing (2008, p. 68) komt na interviews 
met betrokkenen uit op een bedrag van circa fl 13.000,–. De gemeente heeft alleen kosten 
gemaakt in het kader van de neutrale campagne en de referendumkrant en -folder.
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Kerkvoogdij uitten gedurende het proces hun bezorgdheid over de gevolgen van de 

bouwwerkzaamheden voor de Martinikerk. Ook verschillende marktkooplieden en kleine 

ondernemers spraken zich in de laatste maanden voor het referendum steeds meer uit 

tegen de plannen van de gemeente en investeerders. Deze partijen opereerden afzonderlijk 

van GGGM, maar versterkten het beeld dat er sprake was van een breed maatschappelijk 

verzet tegen de parkeergarage (en daarmee het gehele plan) (Geen Gat in de Grote Markt, 

2002, p. 4; Lunsing, 2008, p. 65).

De coalitie van voorstanderpartijen was in meerdere opzichten een ongelukkige. 

Aan de zijde van de voorstanders bevonden zich collegepartijen CDA, VVD, PvdA en 

D66, de lokale winkeliersvereniging Groninger City Club en de Kamer van Koophandel. 

Geen van deze partijen en organisaties had enige ervaring met het voeren van 

issuecampagnes. Politieke partijen kwamen doorgaans pas in actie bij de vierjaarlijkse 

gemeenteraadsverkiezingen en kregen dan hulp aangeboden van de landelijke partijbureaus. 

Dergelijke steun ontbrak in deze referendumcampagne; men moest het zelf zien te rooien.

Naast een gebrek aan kennis ging het kamp van de voorstanders gebukt onder een 

gebrek aan financiële middelen voor het optuigen van een grootse campagne. Het financiële 

argument speelde minder een rol voor de Groninger City Club en de Kamer van Koophandel. 

Toch bleef de rol van deze organisaties in de campagne beperkt. Niet alleen waren beide 

clubs onervaren in het voeren van een maatschappelijke campagne, ze konden vanuit 

commercieel oogpunt hun clientèle niet tegen zich in het harnas jagen (Boogers & Tops, 

2001).179

Hier komt bij dat de samenwerking tussen de voorstanders verre van soepel verliep. 

Er was veel onderlinge afstemming nodig om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. 

Op initiatief van de VVD werd hiertoe een overlegorgaan gecreëerd, bestaande uit de 

vicevoorzitters van de fracties van PvdA, CDA, D66 en VVD en vertegenwoordigers van de 

andere betrokken organisaties (DvhN, 28 oktober 2000). Ondanks dit orgaan was het kamp 

van de voorstanders niet in staat altijd even snel en adequaat te reageren op gebeurtenissen 

en ontwikkelingen. Hierdoor verloren ze met regelmaat het momentum. Een voorbeeld, 

dat door Boogers & Tops (2001) wordt aangehaald, ging over een ingezonden brief naar de 

krant. De conceptversie van de brief moest door alle partijen afzonderlijk van commentaar 

worden voorzien. Na de eerste ronde commentaar was de inhoud van de brief dusdanig 

gewijzigd dat een tweede feedbackronde nodig bleek.

179 Wat niet wil zeggen dat de Groninger City Club en Kamer van Koophandel helemaal geen 
campagne voerden. De Groninger City Club heeft naar schatting fl 5000,– geïnvesteerd in 
de campagne. Tezamen met de Kamer van Koophandel werd een campagne met de slagzin 
‘Ondernemend Groningen is vóór’ opgetuigd. Niet alle winkeliers gingen hierin mee; een deel 
sprak zich expliciet uit tegen de plannen (Tribune, 16 maart 2001). Vendex, moederbedrijf van 
V&D, hield zich buiten de campagneactiviteiten. Het bedrijf vreesde dat een forse investering 
in de campagne nadelig zou zijn voor de voorstanders (Lunsing, 2008, p. 66).
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Volgens Lunsing (2008, p. 70) was de trage besluitvorming in het overlegorgaan een 

bewuste strategie. Het overleg moest vooral niet te veel opleveren; het doel was namelijk 

de opkomst bij het referendum zo laag mogelijk te houden om niet te verliezen (denk aan 

de meerderheidseis van 30% van de kiesgerechtigden). Maar er speelde meer. Binnen 

verschillende partijen en organisaties bleek onderlinge verdeeldheid te bestaan over de 

wenselijkheid van de plannen. Kritische geluiden vanuit de PvdA, het CDA, de Groninger 

City Club en de Kamer van Koophandel werden breed uitgemeten in de lokale en regionale 

media. Zodoende ontstonden zichtbare en meer onzichtbare scheurtjes in de coalitie van 

voorstanders (Boogers & Tops, 2001, p. 32).

Campagnestrategie van voor- en tegenstanders180

Tegenstanders van de parkeergarage waren achter de schermen al jaren bezig met 

de voorbereidingen van een volksstemming over dit thema. Voordat het referendum 

werkelijkheid was, hadden zij zich al laten gelden door het inzamelen van voldoende 

ondersteuningsverklaringen. Talloze vrijwilligers voerden vele gesprekken met inwoners op 

straat over de voors en, uiteraard vooral, tegens van de plannen. De activiteiten van GGGM 

werden breed uitgemeten in de lokale media. Tegenstanders waren zichtbaar en lieten zich 

actief gelden in de media. Zo bestookte GGGM de pers wekelijks met persberichten en 

acties. Bij gebrek aan een effectieve voorstanderscampagne vonden de berichten gretig 

aftrek in de lokale media (Lunsing, 2008, p. 73).

Hoewel het frame van de Martinitoren dominant was (zie hierna), vormde het zeker 

niet het enige inhoudelijke bezwaar van de tegenstanders tegen het project. Op de website 

en in de eigen krant presenteerde GGGM een zevental redenen om tegen de nieuwe 

noordwand te stemmen.181 Hiermee liet het comité zien dat het kennis van zaken had en 

niet over een nacht ijs ging. Het plan voor de Nieuwe Noordzijde was uitvoerig bestudeerd.

De door GGGM aangedragen argumenten om tegen te stemmen waren de volgende. 

Het eerste argument was overbodigheid. Zonder parkeergarage werd de noordwand ook 

wel opgeknapt. Verder voegde de parkeergarage onder de Grote Markt niets toe; er waren 

voldoende parkeermogelijkheden voorhanden. Het tweede argument had betrekking op de 

Martinitoren. Aanleg van de ondergrondse parkeergarage en toegangswegen er naartoe 

leverde risico’s op voor beschadiging van de Martinikerk, de Martinitoren, het stadhuis 

en de overige bebouwing aan en rondom de Grote Markt. Het derde argument was de 

verkeersoverlast in het centrum door de komst van de parkeergarage onder het marktplein. 

Het vierde argument was dat de uitstoot van schadelijke gassen in het Groningse centrum 

180 Het Groninger internetbedrijf WebFactor voerde beperkt campagne onder neutrale vlag. Op 
de website www.vooroftegen.nl konden kiezers onpartijdige informatie vinden over het plan 
Nieuwe Noordzijde Grote Markt. Via de website konden bezoekers tevens aangeven of ze voor 
of tegen het plan waren (GIC, 13 februari 2001).

181 Deze argumentatie is te raadplegen via de website van GGGM: www.go.to/gggm. De website 
kan worden benaderd via het ‘internet archive wayback machine’: web.archive.org.
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toenam door meer verkeersdrukte. Vijfde argument waren de hoge kosten tijdens en na 

de bouw. Het zesde argument betrof een verslechtering van de bereikbaarheid van de 

binnenstad per auto. Extra verkeersdrukte voor de parkeergarage had negatieve gevolgen 

voor de bereikbaarheid van omliggende wegen in het centrum. Het zevende en laatste 

argument sloeg op het karakter van de Grote Markt. De markt werd aangetast door de 

plaatsing van vier entreegebouwen voor de garage en een blijvend gat in het marktplein. 

De plannen leidden tot een afname van het groen op en rond de Grote Markt. Aanleg van 

de garage zou bovendien de archeologische schatten van Groningen aantasten.

Media-uitingen en campagneactiviteiten door de voorstanders waren, zeker 

vergeleken met die van de tegenstanders, relatief schaars. Dit had verschillende oorzaken. 

Voor een deel kwam dit door de neutraliteitsbepaling in de referendumverordening 

(zie de discussie daarover verderop) en een gebrek aan ervaring met het voeren van 

maatschappelijk georiënteerde campagnes. Anderzijds waren enkele voorstanders van 

de planvorming — de Groninger City Club en de Kamer van Koophandel — niet gebonden 

aan de neutraliteitsbepaling, maar hielden zij zich toch bewust grotendeels afzijdig omwille 

van commerciële belangen.

De campagnestrategie hing ook samen met de wijze waarop de voorstanders in de 

wedstrijd stonden. Uitgezonderd D66 waren de collegepartijen geen voorstander van een 

referendum over de herinrichtingsplannen. Men begon dan ook vrij laat en met tegenzin 

aan een eigen campagne. Daar kwam bij dat de strategie geënt was op twee tegenstrijdige 

en conflicterende doelen. Enerzijds was het doel de opkomst zo laag mogelijk te houden 

en anderzijds de Groningers te overtuigen om voor de nieuwe noordwand te stemmen. 

Uiteindelijk kozen de voorstanders ervoor slechts een bescheiden campagne te voeren. 

Het gevaar bestond dat een hevige campagne felle emoties zou oproepen, waardoor de 

kans groter werd dat tegenstanders massaal naar de stembus zouden gaan (Boogers & 

Tops, 2001, p. 31).

Door de bescheiden campagne ontstond ruimte in het debat voor andere 

voorstanders. Deze ruimte in het debat werd opgeëist door de Groningse student Alexander 

Brands, die uit onvrede met de eenzijdige negatieve berichtgeving zelf maar een website 

optuigde met argumenten om voor de vernieuwing van de Grote Markt te stemmen (DvhN, 

18 oktober 2000b; GIC, 18 oktober 2000; Boogers & Tops, 2001, p. 22). Later in het proces 

kwam Brands eveneens met een eigen ontworpen raamposter, die tegenwicht moest bieden 

aan de poster van de tegenstanders met daarop de Martinitoren (DvhN, 3 januari 2001; 

GIC, 5 januari 2001).182

De afwezigheid van de voorstanders in het debat wekte bij kiezers de indruk 

dat de tegenstanders het gelijk aan hun zijde hadden. Ook kon het de indruk wekken 

182 Voorstanders PvdA, CDA, D66 en VVD presenteerden in januari 2001 een eigen poster. In 
grote letters stond op de poster van de voorstanders: ‘PvdA is voor, CDA is voor, D66 is voor 
en VVD is voor’ (Tribune, 16 maart 2001; Lunsing, 2008, p. 64).
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dat voorstanders het referendum niet serieus namen of geen steun van de bevolking 

nodig hadden. Boogers en Tops (2001, p. 39) stellen dat deze gang van zaken het beeld 

voedde van een hooghartig en in zichzelf gekeerd lokaal bestuur dat onbedoeld anti-

overheidssentimenten opriep. Dit deed de kansen voor de voorstanders om het referendum 

te winnen in elk geval geen goed.

De interne evaluatie van de voorstanderscampagne verschaft aanvullend inzicht in 

de redenen voor het beperkte karakter en de trage start van de campagne. Kern hiervan is 

dat de voorstanders dachten dat het allemaal wel goed zou komen met het referendum. Ten 

tijde van het referendum lag er een gewaardeerd stedenbouwkundig plan dat kon rekenen 

op de steun van een ruime meerderheid in de raad. Uit de inspraakenquête kon worden 

geconcludeerd dat een meerderheid van de bevolking voor de plannen was (ondanks de 

onvoldoende voor de parkeergarage). Bovendien leken de plannen geen heftige emoties op 

te roepen bij het bredere publiek, waardoor de kans op een geldige uitslag gering was. Daar 

kwam bij dat verantwoordelijk wethouder Smink de plannen enthousiast kon verdedigen 

en hierbij ondersteuning kreeg van professionele communicatiemedewerkers (Gemeente 

Groningen, z.j.).

Het overheersende frame: een scheve Martinitoren en een ondergrondse parkeerbak

Een dominant frame in het proces was dat van de scheve Martinitoren (icoon van de 

stad Groningen). In diverse externe onderzoeken naar de gemeentelijke plannen werd 

geconcludeerd dat er slechts een laag risico was op beschadigingen aan de monumentale 

panden rondom de Grote Markt, mits werd voldaan aan enkele randvoorwaarden (GIC, 

7 november 2000). Desalniettemin zetten de tegenstanders in de referendumcampagne 

vol in op de mogelijke gevolgen van de bouw voor de historische Martinitoren. Op de 

campagneposter van GGGM prijkte dan ook de afbeelding van een scheef staande 

Martinitoren. Deze afbeelding was een rechtstreekse verwijzing naar het grootste bezwaar 

van de tegenstanders: de ondergrondse parkeerbak. De bouw van deze ondergrondse 

parkeergarage kon mogelijkerwijs schade toebrengen aan de toren.

Een reconstructie van het totstandkomingsproces van de GGGM-poster, door 

Boogers & Tops (2001), maakt inzichtelijk dat het comité GGGM met de poster uitdrukking 

wilde geven aan het gevoel dat de plannen onaanvaardbaar waren. De scheve Martinitoren 

was daarvan het symbool. Het beeld van de scheve Martinitoren sloeg in als een bom. 

Verschillende Groningse college- en raadsleden waren verbolgen over de suggestie die 

met de poster werd gewekt. Het idee dat een parkeergarage boven de Martinitoren, 

hét symbool van Groningen, stond werd door velen gezien als een directe aanval op de 

politieke integriteit.183 De toon en het beeld van de campagne waren hiermee gezet. Nut en 

183 Een interview dat Lunsing (2008, p. 74) hield met de Groningse hoogleraar Elzinga, voorzitter 
van de onafhankelijke referendumcommissie, laat zien dat er over de poster binnen de refe-
rendumcommissie is gesproken. De commissie oordeelde dat de poster op het randje was. Bo-
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noodzaak van vernieuwing stonden niet bovenaan; het ging veeleer over het ‘gat’ in de Grote 

Markt (voor de parkeergarage) en het gevaar voor het icoon in het centrum van Groningen 

(Boogers & Tops, 2001). Vandaar ook de toepasselijke naamkeuze van het actiecomité: Geen 

Gat in de Grote Markt. De naamkeuze heeft volgens het comité deels bijgedragen aan het 

succes van het referendum (Geen Gat in de Grote Markt, 2002).184

Hoewel het door de tegenstanders uitgedragen beeld van de scheve Martinitoren niet 

strookte met de werkelijke risico’s, leidde dit frame wel tot een sterk gemeenschapsgevoel 

bij de tegenstanders. In hun optiek nam het gemeentebestuur bewust risico’s met het icoon 

van de stad. Deze risico’s werden geaccepteerd om tegemoet te komen aan de wensen 

van investeerders, grote projectontwikkelaars en winkeliers. Voorstanders slaagden er 

nauwelijks in dit beeld te doen kantelen. Hun eigen argumenten — de noordzijde was lelijk; 

de noodzaak van verdere ontwikkeling van de binnenstad; het plan voorzag in economische 

impulsen (de Bijenkorf kwam naar de binnenstad); het plan was betaalbaar; het aantal 

parkeerplaatsen in het centrum nam niet toe — wisten niet te overtuigen. Het frame van 

de scheve Martinitoren was sterker en veel kiezers zagen niet het probleem waarvoor de 

herstructurering een oplossing moest bieden (Lunsing, 2008, p. 76).

Een tweede, hieraan gerelateerd, element van framing sloeg terug op het grootste 

kritiekpunt van de tegenstanders: de ondergrondse parkeergarage. Met de komst van 

de garage brak het gemeentebestuur radicaal met de vijfentwintigjarige beleidslijn van 

een autoluwe binnenstad. Inwoners konden maar moeilijk hoogte krijgen van de redenen 

hiervoor. Voor velen leek het alsof het bestuur gezwicht was voor het ‘grootkapitaal’ (DvhN, 

22 juni 2000; DvhN, 28 juni 2000). Zonder parkeergarage ging het gehele plan niet door. 

Volgens Boogers en Tops (2001, p. 41) overheerste in de stad een latent, maatschappelijk 

gevoel van ‘hier klopt iets niet’. Naarmate het referendum dichterbij kwam, werd dit gevoel 

steeds groter. Deze hardnekkige frames zijn in het proces ten nadele geweest van het 

gemeentebestuur.

Interpretatieverschillen over reikwijdte neutraliteitsbepaling in referendumverordening

Een van de meest opvallende onderdelen in de Groninger referendumverordening van 

1999 was het uitgangspunt van het college van neutraliteit in de informatievoorziening. 

Op dit onderdeel week de verordening af van de praktijk in andere gemeenten, waarbij 

vendien was Elzinga van mening dat de commissie zeer terughoudend moest zijn in het oordeel 
over de kwaliteit van de inhoud van het debat.

184 De referenties naar een gat in de Grote Markt kwamen op meerdere manieren terug in de 
campagne. Een aansprekend voorbeeld is een heus protestlied met de titel ‘Gat in Stad’. Dit lied 
werd speciaal voor GGGM gemaakt door de Groninger band ‘Goedkoop Scoor’n’. Het protestlied 
werd op CD verkocht en de opbrengst daarvan kwam ten goede aan het comité (Geen Gat in de 
Grote Markt, 5 februari 2001). GGGM organiseerde begin februari een popfestival tegen het 
‘Gat in de Grote Markt’, waar de band het protestlied aan het publiek ten gehore bracht (Geen 
Gat in de Grote Markt, 5 februari 2001).
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de gemeentelijke organisatie direct betrokken was bij de inhoudelijke pro-campagne (zie 

bijvoorbeeld de GVB-casus).

Gedurende het campagneproces waren er enkele voorvallen die leidden tot discussie 

over de betekenis en reikwijdte van de neutraliteitsbepaling in de referendumverordening 

(artikel 11 lid 2). Naar aanleiding van een advertentie in de Groninger Gezinsbode kreeg het 

college van B&W openlijk veel kritiek te verduren (DvhN, 13 september 2000; DvhN, 14 

september 2000). Mocht het college wel een dergelijke meningsvormende advertentie 

maken en laten plaatsen, gelet op de in acht te nemen neutraliteit?

Een ander voorbeeld. Wethouder Smink (PvdA), belast met de portefeuille 

Grote Markt, verscheen in campagnetijd voor de camera van de NOS om over de 

gemeentelijke plannen te praten. Tijdens dit interview werd hij in de rede gevallen door 

omstanders, die hem wezen op het neutraliteitsbeginsel in de referendumverordening 

(Lunsing, 2015, p. 149). Deze situatie leverde volgens Boogers & Tops (2001, p. 24) een 

bijzonder en voor buitenstaanders verwarrend televisiemoment op. De verwarring 

ontstond door onduidelijkheid rond het neutraliteitsbeginsel en hieruit voortkomende 

interpretatieverschillen. Hoewel het gemeentebestuur zich neutraal diende op te stellen 

in de campagne, mochten wethouders als representanten van hun politieke partij wel 

deelnemen aan het maatschappelijk debat over de kwestie (Gemeente Groningen, 2001, 

p. 5).

Een ander incident deed zich voor toen de wethouders na een vergadering 

gezamenlijk een campagneronde maakten over de Grote Markt. Bij de gemeente kwamen 

hierop telefoontjes binnen van inwoners voor wie dit niet door beugel kon. Het laatste 

voorval betrof bezoeken van wethouder Smink aan speciale informatieavonden in 

ouderencentra (Geen Gat in de Grote Markt, 14 februari 2001; Tribune, 16 maart 2001). 

Deze informatieavonden waren georganiseerd door gemeenteambtenaren. Smink werd bij 

deze optredens ook vergezeld door een gemeenteambtenaar en er werd gebruikgemaakt 

van een overheadprojector die eigendom was van de gemeente (Lunsing, 2008, p. 79). 

Hierdoor ontstond onduidelijkheid over de rol en betrokkenheid van ambtenaren en 

wethouders bij de campagne en de inzet van gemeentelijke middelen. Was dit in strijd met 

het vastgelegde neutraliteitsbeginsel (GIC, 18 februari 2001a)?

Mochten wethouders zich nu wel of niet in het openbaar uitspreken voor de plannen? 

Waar stopte de rol van de wethouder als representant van het gemeentebestuur en ging 

deze over in die van partijleider?185 De ontstane verwarring over het neutraliteitsprincipe is 

te herleiden tot een verschil van interpretatie en hieraan te verbinden consequenties voor 

het handelen van verschillende betrokkenen in het proces. Binnen de ambtelijke organisatie 

werd neutraliteit vertaald naar het idee van zakelijke, objectieve en controleerbare vormen 

185 GGGM diende een klacht in tegen de spreekbeurten van wethouder Smink in ouderencentra. 
Elzinga oordeelde dat dit niet in strijd was met bepalingen in de referendumverordening. Wet-
houders mochten op persoonlijke titel hun visie op de plannen geven (GIC, 18 februari 2001b).
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van communicatie. De onafhankelijke referendumcommissie legde neutraliteit zo uit dat 

voor- en tegenstanders van de plannen evenveel aan het woord moesten komen. Het 

verschil in interpretatie leidde in de campagneperiode tot duidelijk zichtbare verwarring 

onder voor- en tegenstanders en een deel van de bevolking. Over het geheel bezien 

verzwakte de hele situatie de positie van het gemeentebestuur eerder dan dat het deze 

versterkte (Boogers & Tops, 2001; Lunsing, 2015).

Conflict over de referendumkrant en hieraan gerelateerde onafhankelijkheid van de referen-

dumcommissie

Bij veel gemeentelijke referenda worden inwoners tijdens de campagne voorgelicht 

over het vraagstuk via een huis-aan-huis verspreide referendumkrant. Zo ook in dit 

Groningse referendum. De krant en een additionele folder waren met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Gekozen was om de verantwoordelijkheid voor 

krant en folder bewust bij de onafhankelijke referendumcommissie te leggen en niet bij 

het gemeentebestuur. Voor- en tegenstanders van de herstructurering van de noordzijde 

van de Grote Markt kregen in de krant en folder een gelijke hoeveelheid woordruimte om 

hun standpunten voor het voetlicht te brengen. Als check op leesbaarheid, objectiviteit en 

begrijpelijkheid werden de krant en de folder voorgelegd aan een burgerpanel. Voor de 

eindredactie was, op advies van de referendumcommissie, de onafhankelijke Volkskrant-

redacteur Victor Lebesque aangetrokken. Lebesque werd bijgestaan door een club van 

onafhankelijke externe tekstschrijvers (Gemeente Groningen, 4 januari 2001).

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen leidde de voorpagina van de referendumkrant 

tot kritiek van het comité Geen Gat in de Grote Markt. Op de voorpagina van de krant was 

een illustratie van het plan voor de Nieuwe Noordzijde van de Grote Markt opgenomen, 

afkomstig uit de door de raad vastgestelde startnotitie (DvhN, 15 januari 2001). GGGM 

was van mening dat de ondergrondse parkeergarage op de afbeelding veel te klein was 

weergegeven. Andere kritiekpunten waren dat de vier entreegebouwen voor de garage 

niet waren ingetekend, dat de tunnel richting de garage te ver van de Martinikerk was 

getekend, dat het blijvende gat in het marktplein te mooi werd voorgesteld en dat er veel 

meer bomen zouden sneuvelen dan aangegeven (Geen Gat in de Grote Markt, 15 januari 

2001). De gewraakte tekening was geplaatst met instemming van de referendumcommissie, 

die om deze keuze werd aangevallen door GGGM (GIC, 16 januari 2001b).

Als reactie besloot comité GGGM een eigen illustratie te maken van de voorgenomen 

plannen (Geen Gat in de Grote Markt, 15 januari 2001; DvhN, 2 februari 2001). Deze 

afbeelding werd gebruikt in een door GGGM verspreide alternatieve referendumkrant. In 

deze krant was tevens een raamposter tegen de plannen te vinden. Veel inwoners hebben 

de poster in aanloop naar de stemming opgehangen (Lunsing, 2008, p. 73). Aanvullend 

daarop maakten de tegenstanders fysiek aanschouwelijk wat de aanleg van de garage 

zou betekenen voor de Grote Markt. Met behulp van wit plastic en autobanden werd 
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aangegeven hoe groot het gat werd dat voor de bouw afgegraven moest worden. Daarnaast 

werden twee ontsluitingsgebouwen nagemaakt en werd aangegeven waar het blijvende 

gat in de markt zou komen. Met de actie wilde GGGM de aantasting van de Grote Markt 

in beeld brengen, aangeven hoe groot de overlast zou zijn tijdens de bouw en inzichtelijk 

maken wat de gevaren waren van het bouwproces voor de omliggende gebouwen (Geen 

Gat in de Grote Markt, 9 februari 2001).

Met de acties wist GGGM veel publieke aandacht voor de eigen zaak te genereren. 

Dat de gemeentelijke referendumkrant tot stand was gekomen onder verantwoordelijkheid 

van de onafhankelijke referendumcommissie had geen effect op het uitblijven van 

deze actie. Bij de start van het referendumtraject had de commissie geweigerd een 

kennismakingsgesprek te voeren met leden van GGGM (Gemeente Groningen, 2 november 

2000). Het kennismakingsgesprek werd afgewezen omdat de commissie als onafhankelijk 

adviesorgaan geen direct contact wilde onderhouden met de bij het proces betrokken 

inwoners en belangenorganisaties. Ongewild wekte deze houding de indruk bij GGGM 

dat de commissie direct verbonden was met het gemeentebestuur en niet onafhankelijk 

opereerde (Boogers & Tops, 2001, p. 36).

Te laat betrekken van inwoners van de besluitvorming

In de aanloopfase naar de planvorming waren de voorstanders erg naar binnen 

gericht. Lunsing (2008, p. 62) noemt de initiële planvorming zelfs ‘een zeer ambtelijke 

aangelegenheid’. Wie zich verdiepte in de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen, 

kon weten dat de gemeente werkte aan grootse plannen voor de ‘huiskamer’ van Groningen. 

Buiten het gemeentehuis werd nauwelijks gesproken met inwoners over de voorgenomen 

plannen voor de herinrichting van de Grote Markt. Het was een project van het college, 

ambtenaren, investeerders en projectontwikkelaars. Inwoners werden pas laat in het 

proces betrokken, op een moment dat al duidelijk was dat er een referendum kwam over 

de kwestie.

De drijvende krachten achter de plannen hadden toen slechts kort de tijd om inwoners 

mee te nemen in de ins en outs van het project. Inwoners moesten zich op hun beurt in een 

betrekkelijk kort tijdsbestek verdiepen in een uiterst complex project dat al jaren werd 

voorbereid (Boogers & Tops, 2001, p. 48). Het vormde een hele uitdaging om burgers zo 

laat in het proces volledig up to speed te brengen en bovendien te overtuigen van nut en 

noodzaak van de plannen. Dit was een zeer lastige, haast onmogelijke taak. Gecombineerd 

met een beperkte pro-campagne is het de vraag of inwoners een volledig beeld hadden van 

de argumenten voor en tegen de plannen.

Hieraan gerelateerd is het de vraag of inwoners van Groningen het besef hadden dat 

er een evident probleem bestond dat een oplossing behoefde. Veel inwoners vonden de 

noordwand van de Grote Markt lelijk, maar ervoeren dit klaarblijkelijk niet als een groot 

probleem. De aangedragen oplossingsrichting overtuigde lang niet iedereen. De door 
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sommigen vurig gewenste parkeergarage was niet noodzakelijk; er kwamen immers geen 

extra plekken in het centrum bij. En niet alle risico’s op en rondom de Grote Markt konden 

worden uitgesloten (Lunsing, 2008, pp. 76-77).

10.4 QCA-resultaten in relatie tot het werkzaam causaal mechanisme

Tegen de hier geschetste achtergrond construeren we in deze paragraaf het aanwezige 

causaal mechanisme in deze Groningse casus. Dit doen we langs dezelfde lijnen als bij de 

bespreking van de Amsterdamse casus over de GVB-verzelfstandiging.

Het startpunt is de definitie van X en Y (zie Tabel 8.4). X staat hier voor de conjunctie 

uit QCA-oplossingspad 3, waartoe deze Groningse casus behoort (zie Tabel 8.3 en 8.7). 

Deze conjunctie bestaat uit de aanwezigheid van de condities TURN*PROT*TRUST*GOV. 

Y betekent winst voor de initiatiefnemers — comité Geen Gat in de Grote Markt — van het 

referendum over de verbouwingsplannen voor de noordwand van de Grote Markt. Winst 

duidt hier op het gegeven dat een meerderheid van de opgekomen kiezers het eens was 

met hun bezwaren tegen de voorgenomen plannen. Bovendien was de meerderheid van 

voldoende omvang voor een rechtsgeldige uitslag.

Het causaal mechanisme, bestaande uit vier onderdelen, is schematisch weergegeven 

in Figuur 10.1. In het bovenste gedeelte staan de onderdelen van het mechanisme. Het 

onderste gedeelte geeft weer welke te observeren implicaties kunnen worden aangevoerd 

om te testen of de specifieke onderdelen van het mechanisme aan- dan wel afwezig 

waren in de Groningse casus. De entiteiten zijn in de figuur onderstreept, de activiteiten 

schuingedrukt.

Hoewel de conditie steun vanuit de politieke partijen in de gemeenteraad (SUP) 

geen onderdeel uitmaakt van oplossingspad 3, speelde dit op de achtergrond bij dit 

referendum zeker een rol. Uit de Groningse referendumverordening 1999, artikel 10, 

volgde dat de gemeenteraad bij een referenduminitiatief eerst een voorlopig besluit nam 

over de voorliggende kwestie. Dit voorlopige besluit trad pas in werking na afloop van het 

referendum. De raad kon er naar aanleiding van de uitslag van het referendum voor kiezen 

het besluit in te trekken.

De Groningse raad sprak zich in zijn vergadering van 8 november 2000 uit over 

de startnotitie, met daarin een schets van de plannen voor de Grote Markt, en het 

referenduminitiatief. PvdA, CDA, D66, VVD en GPV stemden in met de startnotitie voor 

de Nieuwe Noordzijde van de Grote Markt. Deze partijen vertegenwoordigden 29 van de 

39 zetels in de Groningse raad. Aan de zijde van de tegenstanders stonden GroenLinks, 

SP en Student en Stad, samen goed voor 10 raadszetels. In de raad was dus een ruime 

meerderheid voor de vernieuwingsplannen van de noordwand van de Grote Markt. SP, 

GroenLinks en Student en Stad hadden zich voor de stemming al geruime tijd binnen 

GGGM ingespannen voor het afdwingen van het referendum. De raad stemde in dezelfde 
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vergadering in meerderheid voor het houden van een referendum over de voorlopig 

aanvaarde startnotitie.

De conditie steun in de raad voor de plannen vertoont overlap met de conditie steun 

voor protestpartijen (PROT). De enige protestpartij die meedeed aan de raadsverkiezingen 

van 1998 en zetels kreeg, was de Socialistische Partij. Met 10,62% van de stemmen was de 

SP de vierde grootste partij in de Groningse raad. In het vraagstuk over de toekomst van de 

Grote Markt was de partij een bijzonder actief en kritisch volger van de collegeplannen. In 

de gemeenteraad wist de partij zich gesteund door GroenLinks en Student en Stad. Als we 

deze drie partijen tezamen beschouwen als de (politieke) bron van protest tegen de plannen, 

dan vertegenwoordigden zij bijna 23 duizend kiezers. Als alle kiezers bij het referendum net 

zoals ‘hun’ politieke partij zouden stemmen, kwamen de tegenstanders ruim twintig duizend 

stemmen tekort voor een rechtsgeldig en daarmee succesvol resultaat.

De tegenstanders waren zich bewust van dit mogelijk nadelige gegeven. En omdat 

zij zich lang konden voorbereiden op de campagne, waren zij in staat dit mee te nemen bij 

het bepalen van hun strategie. Een van de belangrijkste bijeenkomsten voor hun campagne 

was, aldus Lunsing (2008, p. 71), een vergadering bij het reclamebureau Janssen Vos. Peter 

Verschuren, namens de SP trekker van de campagne, was werkzaam geweest bij dit bedrijf. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de voornaamste lijnen in de strategie bepaald. Besloten werd 

om de campagne vooral te centreren rond de parkeergarage en de potentiële gevolgen 

voor de Martinitoren. Verder werd besloten de campagne te voeren onder de vlag van het 

comité Geen Gat in de Grote Markt. De betrokken politieke partijen zouden zich op de 

achtergrond houden. Het moest een campagne worden voor en door een groep verontruste 

inwoners. Achter de schermen waren vertegenwoordigers van de politieke partijen — in 

het bijzonder van de SP en GroenLinks — direct betrokken bij de campagne. De strategie 

van het optuigen van een zo breed mogelijke campagne is succesvol gebleken. Voor de 

buitenwacht was er sprake van een brede maatschappelijke tegenbeweging. En het kan niet 

anders of vele kiezers, die bij de raadsverkiezingen op de coalitiepartijen stemden, hebben 

bij het referendum tegen de plannen van hun voorkeurspartij gestemd.

Tegenover de club tegenstanders stond een bescheiden club van voorstanders 

van de Nieuwe Noordzijdeplannen. Spil in de voorstanderscampagne en gezant van het 

college van B&W was wethouder Smink. De plannen waren onder zijn verantwoordelijkheid 

binnen het gemeentelijk apparaat tot stand gekomen. In de campagne bepaalde hij voor een 

groot deel te volgen strategie. Het kernpunt van deze strategie was het zo laag mogelijk 

houden van de opkomst, zodat de gekwalificeerde meerderheidsdrempel buiten bereik 

van de tegenstanders bleef (Lunsing, 2008, p. 70). Naast Smink stonden de fracties van de 

coalitiepartijen. De fracties hadden, zoals eerder besproken, een gezamenlijk overlegorgaan 

opgericht, bestaande uit de vicefractievoorzitters, aangevuld met vertegenwoordigers van 

andere betrokken organisaties. Verder waren ondernemers in de vorm van de Groninger 
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City Club, Kamer van Koophandel en Vendex meer vanaf de zijlijn in het campagneproces 

actief.

Het kamp van de voorstanders bestond dus voor het grootste gedeelte uit de politieke 

elite van Groningen. Grootste en belangrijkste partij in het Groningse stadsbestuur was 

sinds jaar en dag de PvdA. In de raadsperiode 1998-2002 bestond de PvdA-fractie uit 13 

raadsleden van de 39 beschikbare zetels. Smink was al sinds 1992 wethouder namens 

de PvdA op het onderwerp ruimtelijke ordening. De samenstelling van de Groningse 

coalitiepartijen was sinds 1990 nauwelijks gewijzigd.186 Bij elkaar opgeteld zijn dit nadelige 

indicaties ten aanzien van de conditie ‘periode waarin het lokaal bestuur bestuurt’ (GOV). 

Het principe hierachter is dat de winstkansen afnemen als het lokale bestuur langer aan de 

macht is. De stemming in Groningen inzake de plannen voor de noordzijde werd 1.086 dagen 

na de gemeenteraadsverkiezingen gepeild. Over het onderwerp werd in de raadsperiode 

daarvoor ook al uitvoerig gediscussieerd. Dit deed de kansen van het bestuur om te winnen 

geen goed.

Het honeymoon-effect werd mogelijk versterkt door het imago dat de voorstanders 

gedurende het traject verkregen. Door bepalingen in de referendumverordening tijdens 

het spel in het eigen voordeel te wijzigen, konden tegenstanders het verwijt maken dat het 

andere kamp er werkelijk alles aan deed om te winnen. Vervolgens bleek ook nog eens dat 

het gemeentebestuur zichzelf niet aan de neutraliteitsbepaling in diezelfde verordening 

hield. Leden van het college van B&W voerden in het openbaar campagne en gebruikten 

daar zelfs gemeentelijke middelen voor. Wat ook niet hielp was dat GGGM een effectief 

frame wist neer te zetten dat het bestuur gezwicht was voor de druk van het grootkapitaal. 

De parkeergarage was overbodig, een eis van investeerders als Vendex (V&D) en in strijd 

met een jarenlange beleidslijn van een autoluwe binnenstad. Hier kwam het hardnekkige 

gerucht bovenop dat met de parkeergarage een schuld aan de V&D werd afbetaald.

Ook in de beeldvorming had het kamp van de voorstanders het niet altijd even 

gemakkelijk. In de media kwamen zij soms arrogant over. Lunsing (2008, p. 77) haalt een 

voorbeeld van een televisiefragment aan waarin de voorstanders zich presenteerden als 

afstandelijke, belangrijke mannen gekleed in zwarte pakken. In een interview gaf Smink aan 

dat hij soms een arrogante uitstraling had. In zijn visie was een goede politicus en bestuurder 

gelijktijdig betrokken en afstandelijk. Dat kon op camera overkomen als arrogantie. Tot 

slot hielp het niet dat scheurtjes in de voorstanderscoalitie breed in de media werden 

uitgemeten.

Los van imagokwesties heeft GGGM een stevige campagne neergezet en er alles 

aan gedaan om de tegenstanders te mobiliseren en naar de stembus te lokken (conditie 

TURN). Vanwege de gekwalificeerde meerderheidseis was dit geen eenvoudige opgave. 

186 In de raadsperiode 1990-1994 bestond de coalitie uit: PvdA, D66 en CDA. Tussen 1994-1998 
bleef de coalitie ongewijzigd. Na de verkiezingen van 1998 werd de VVD toegevoegd aan de 
bestaande coalitie.
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Tegenstanders dachten lang dat het ze niet zou lukken om de plannen te corrigeren. 

Desalniettemin zette GGGM met de hulp van naar schatting 250 vrijwilligers alles op alles 

om een kans te maken bij de stembusgang. Ondanks het uitblijven van (gemeentelijke) 

subsidiëring, wist GGGM een aanzienlijk bedrag van ruim fl 90 duizend bijeen te krijgen 

voor de campagne. En omdat de gemeente neutraal diende te zijn, en de coalitiefracties 

vooral de opkomst laag wilden houden, was het besteedbare bedrag van de tegenstanders 

zelfs hoger dan dat van de voorstanders. Dankzij vrijwillige hulp en financiële middelen 

was GGGM in staat veel publieke acties op te tuigen (denk bijvoorbeeld aan het fysiek 

aanschouwelijk maken van de plannen op de Grote Markt door middel van wit plastic) en 

de kernboodschap onder veel Groningers te verspreiden (denk bijvoorbeeld aan de eigen 

alternatieve referendumkrant met raamposter).

Tegenover al deze acties stonden voorstanders die niets zagen in het referendum, 

intern verdeeld waren, vooral inzetten op een zo laag mogelijke opkomst, en dankzij multi-

interpretabele regels in de referendumverordening gedeeltelijk met de handrem erop 

campagne voerden. Additioneel wilden niet-politieke partners niet voluit campagne voeren 

omdat zij vreesden klanten tegen zich in het harnas te jagen (Groninger City Club en Kamer 

van Koophandel) of omdat zij dachten de voorstanderscampagne hier vanuit strategisch 

oogpunt geen goed mee te doen (Vendex). Door al deze ontwikkelingen was het kamp van 

de voorstanders relatief onzichtbaar en opereerde het passief.

Net als in de casus van het GVB-referendum speelde de vertrouwenskwestie in de 

Groningse stemming een rol (conditie TRUST). De vertrouwensconditie houdt ook hier 

in dat er zich tijdens de campagne geen situaties voordoen die leiden tot een potentiële 

afbreuk van het vertrouwen van de burger in het desbetreffende kamp. Aangezien winst 

beschouwd wordt vanuit het perspectief van de initiatiefnemers, gaat het er primair om dat 

zij niet te maken krijgen met crises. Het helpt de initiatiefnemers ook als de voorstanders 

wel met negatieve externe ontwikkelingen worden geconfronteerd die afbreuk doen aan 

het vertrouwen in deze groep.

Alles overziend kreeg het kamp van de tegenstanders niet met dergelijke tegenslagen 

of interne crises te maken. Dit wil niet zeggen dat er onderling niet eens iets speelde of dat 

er geen onderlinge onenigheid was. Een van de voordelen voor de tegenstanders was dat 

het ging om een proces van lange adem. Al in het jaar 1997 verenigden de tegenstanders 

zich in het actiecomité. Vanuit deze positie kon in een gepast tempo worden gewerkt aan 

een geleidelijke uitbouw, strategievorming en positiebepaling. Partijen die zich bij GGGM 

hadden aangesloten, konden ook gaandeweg het traject besluiten uit de club te stappen. 

Iets dat de Jonge Socialisten in de praktijk deden. Wat verder hielp was dat GGGM werd 

geleid door een kleine, overzichtelijke kern en daardoor in staat was snel te reageren 

op ontwikkelingen in de campagne. De overige partijen hadden hier ogenschijnlijk geen 

moeite mee. Het doel van dit alles was namelijk helder: het koste wat kost winnen van de 

volksraadpleging.
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Figuur 10.1 Causaal mechanisme winst gemeentelijke referenda Nederland (op basis van Groningse 
referendum in 2001)
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Het kernteam bestond uit Evert Hassink (Milieudefensie), Peter Verschuren (SP), 

Drewes de Haan (GroenLinks) en Judith Nieboer. Deze club onderhield nauwe contacten 

met de Stichting Martinikerk en de marktkooplui van de Grote Markt. Partij Student en 

Stad was zijdelings betrokken. Overige partijen die zich hadden verbonden aan GGGM 

waren in de praktijk nauwelijks actief (Lunsing, 2008, p. 72). GGGM was het netwerkvehikel 

van waaruit alle tegenstanders met een voor iedereen herkenbare boodschap campagne 

voerden. Voor de kernspelers vormde GGGM een kans om zich maatschappelijk te profileren 

en in het geval van de politieke partijen op de langere termijn meer stemmen binnen te halen 

(Lunsing, 2008, p. 79). Iets dat bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen lukte; zowel 

de SP, GroenLinks als Student en Stad kregen er één zetel bij.

Voor de indieners en voorstanders van het plan voor de Nieuwe Noordzijde verliep 

het hele proces minder vlekkeloos. In de casusbeschrijving kwamen diverse momenten 

aan de orde waaruit bleek dat het rommelde, niet lekker liep of waarbij de voorstanders 

onder vuur kwamen te liggen. Redenen hiervoor hadden deels een inhoudelijke oorzaak 

(bijvoorbeeld regels in de verordening waardoor het bestuur geen campagne kon voeren), 

maar ook deels een politieke oorzaak (bijvoorbeeld onderlinge verdeeldheid over de plannen 

tussen voorstanders). We voegen hier het aspect van kritische PvdA-partijleden aan toe. In 

de aanloop naar de stemming lieten meerdere PvdA-leden zich kritisch uit over de plannen 

en de gevolgde besluitvormingsprocedure. PvdA-lid Dick Leutscher liet via een open brief in 

het Dagblad van het Noorden optekenen dat de PvdA haar eigen leden niet had geconsulteerd 

over de plannen. De partij had zich daarom volgens Leutscher niet in de campagne openlijk 

mogen uitspreken als fervent voorstander. Verschillende prominente Groningse PvdA-

leden en oud-bestuurders hadden de brief ondertekend. In een reactie hield het PvdA-

bestuur vol dat de leden met het plan hadden ingestemd (Lunsing, 2008, p. 66). Desondanks 

ontstond naar buiten toe het beeld dat de verantwoordelijke bestuurder niet kon rekenen 

op voldoende steun vanuit zijn eigen partij. Hier kan aan worden toegevoegd dat ook CDA-

leden zich kritisch uitlieten over de plannen (Lunsing, 2008, p. 75). Voor de tegenstanders 

waren dit gunstige berichten.

10.5 Verschillen en overeenkomsten met de GVB-casus

Wanneer de werkzame causale mechanismen van het Groningse en het Amsterdamse 

referendum tegenover elkaar worden gezet, zien we enkele verschillen en overeenkomsten. 

De achtergrond van de verschillen is tweeledig. Enerzijds zijn deze verschillen te verklaren 

door andere oplossingspaden in de QCA-resultaten waartoe de casus behoren (in Tabel 

10.8 geven de grijze cellen aan welke condities geen deel uitmaken van de oplossingspaden). 

Anderzijds zijn er inhoudelijke verschillen die zich in de casuïstiek manifesteren. In Tabel 

10.8 zijn de twee casus per conditie tegenover elkaar geplaatst. Twee condities, TURN en 

TRUST, zijn aanwezig in beide casus. De onderlinge vergelijking richt zich op deze twee 

condities.
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 Tabel 10.8 Verschillen en overeenkomsten casus Amsterdam (2002) en Groningen (2001)

Conditie Amsterdam Groningen

TURN - Tegenstanders beschikten over relatief 
weinig financiële middelen in vergelijking met 
de voorstanders.
- Tegenstanders beschikten over veel 
vrijwilligers die zeer actief waren in het 
aanvraagproces en de campagne.
- Bij de groep tegenstanders waren diverse 
(maatschappelijke) organisaties aangesloten.
- Voorstanders beschikten over professionals 
met ervaring met vergelijkbare processen.
- Tegenstanders hadden profijt van de 
combinatie van het gemeentelijke referendum 
met algemene verkiezingen.

- Tegenstanders beschikten over relatief veel 
financiële middelen in vergelijking met de 
voorstanders.
- Tegenstanders beschikten over veel 
vrijwilligers die zeer actief waren in het 
aanvraagproces en de campagne.
- Bij de groep tegenstanders waren diverse 
(maatschappelijke) organisaties aangesloten.
- Voorstanders wilden en konden voor een 
deel geen gebruikmaken van professionals met 
ervaring met vergelijkbare processen.
- Tegenstanders maakten slim gebruik van 
professionals met ervaring met dergelijke 
processen.

SUP - Partijen in de gemeenteraad waren verdeeld 
over de kwestie en stemden langs de lijn 
coalitie/oppositie.
- ‘Politieke elites’ waren in meerderheid voor 
de plannen; ‘maatschappelijke elites’ waren in 
meerderheid tegen de plannen.
- Een politieke frontrunner maakte een 
inhoudelijke draai tijdens het proces: van 
tegenstander naar voorstander die de 
plannen publiekelijk moest verdedigen.

PROT - De protestpartij in de gemeenteraad stemde 
tegen de plannen en was een van de drijvende 
krachten achter het referenduminitiatief.
- De drijvende politieke partijen achter het 
initiatief wisten dat ze onvoldoende steun 
hadden van de bevolking en creëerden daarom 
een brede protestbeweging. Deze beweging 
was op papier beter in staat om voldoende 
steun te vergaren.

TRUST - Tegenstanders werden nauwelijks 
geconfronteerd met negatieve berichtgeving. 
Dit leidde tot een positief imago.
- In de aanloop naar het referendum stapte 
een partij uit de coalitie om een andere 
verzelfstandigingskwestie.
- Het GVB bevond zich in onrustig vaarwater 
en functioneerde, ook in de ogen van veel 
kiezers, niet naar behoren.
- Vanwege negatieve gevolgen van externe 
verzelfstandigingen bij andere organisaties, 
ontstond bij veel kiezers vrees voor de 
gevolgen. Er was weinig vertrouwen dat het 
nu wel goed zou uitpakken.

- Tegenstanders werden niet geconfronteerd 
met negatieve berichtgeving. Dit leidde tot 
een positief imago.
- Verschillende voorstanders kregen te maken 
met negatieve berichtgeving. Dit leidde tot een 
negatief imago.
- Een deel van de voorstanders kreeg te maken 
met interne kritiek die publiekelijk werd geuit.
- Risico’s voor de gebouwen aan de Grote 
Markt door de plannen konden niet volledig 
worden uitgesloten. Men nam een gok met de 
‘huiskamer’ van Groningen.

GOV - Voornaamste voorstanders van de plannen 
regeerden al geruime tijd.
- De kwestie speelde eveneens geruime tijd en 
was en werd breed publiekelijk uitgemeten.
- Voorstanders kregen een hardnekkig 
negatief frame opgeplakt in de campagne.
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Ten aanzien van de conditie TURN (mobilisatiekracht) zien we vooral veel 

overeenkomsten. De belangrijkste daarvan is dat allerlei tegenstanders zich in beide 

referenda verenigden en brede coalities vormden. Deze coalities voerden gecoördineerd 

en onder één noemer gezamenlijk campagne. Verder valt op dat de politieke partijen aan de 

zijde van de voorstanders in beide gevallen nauwelijks campagne voerden. Dat is opvallend 

omdat deze partijen als volksvertegenwoordigers de ruimte hadden om zich stevig in het 

debat te mengen.

De grootste verschillen zitten in de financiële positie en de mogelijkheid om publiek 

voluit te gaan in de campagne. Het Amsterdamse gemeentebestuur had de beschikking 

over een aanzienlijke hoeveelheid geld voor het voeren van een eigen pro-campagne. In 

Groningen waren de mogelijkheden voor het voeren van een campagne door de gemeente 

enorm beperkt door de spelregels. Andere voorstanders konden of wilden om verschillende 

redenen niet voluit gaan in de campagne. Tegenstanders kregen daardoor de meeste ruimte 

om hun boodschap over te brengen.

Bij de conditie TRUST (vertrouwen) zien we bij de overeenkomsten dat tegenstanders 

van de ter stemming voorliggende kwesties nauwelijks geconfronteerd werden met 

negatieve berichtgeving over hun intenties. In beide gevallen was er veel aandacht voor 

de initiatiefnemers, hun beweegredenen en motieven. Bij beide referenda ontstond 

een beeld van verontruste burgers en organisaties die het opnamen tegen een sterk 

gemeentebestuur dat zijn zin wilde doordrukken. Daartegenover staat dat de tegenstanders 

er in het publieke debat bewust stevig in gingen. Voorstanders waren niet bij machte hier 

adequaat op te reageren. De inhoudelijke kwesties vertoonden ook overeenkomsten in 

relatie tot de vertrouwensconditie. Bij het vraagstuk van de externe GVB-verzelfstandiging 

ging het uiteindelijk om de vraag of inwoners het vertrouwen hadden dat de negatieve 

gevolgen van eerdere verzelfstandigingsoperaties zich hier niet voor zouden doen. 

Zou het het kwakkelende GVB als verzelfstandigde organisatie beter vergaan dan als 

gemeentelijke dienst? Bij de stemming over de Grote Markt in Groningen ging het over de 

vertrouwensvraag ten aanzien van de veiligheid van de aangrenzende panden én om de 

geloofwaardigheid van het bestuur, dat brak met het eigen beleid. In beide gevallen werd 

deze vraag door de kiezer met ‘nee’ beantwoord.

Er zijn ook verschillen tussen de volksraadplegingen. In Amsterdam was het 

stadsbestuur beter in staat om te reageren op aanvallen en verwijten vanuit het kamp 

van de tegenstanders. Het bestuur kon actief proberen het vertrouwen van de kiezer 

te winnen. Hiertoe was het Groningse stadsbestuur niet in staat. De schade moest 

gedeeltelijk zelfs door een Groningse student worden beperkt. De beperkende regels in 

de referendumverordening werden zelf onderdeel van de discussie in Groningen. Mocht 

het gemeentebestuur actief campagne voeren of niet? Deze discussie had een negatieve 

uitwerking op het kamp van de voorstanders. Het ging niet alleen om de inhoud, maar de 

spelers van het spel stonden zelf ter discussie. Hierdoor nam het vertrouwen in dit kamp 
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af en het heeft er alle schijn van dat dat een bijdrage heeft geleverd aan het verlies van de 

stemming.

10.6 Conclusie

De stemming in Groningen van 21 februari 2001 over de verbouwingsplannen van de 

noordzijde van de Grote Markt pakte positief uit voor de initiatiefnemers. Het comité 

Geen Gat in de Grote Markt wist de plannen te corrigeren met de hulp van de Groningse 

kiezer. We selecteerden deze casus omdat hij in QCA-terminologie als ideaaltypisch is te 

duiden en lidmaatschap heeft in een van de meest uitgebreide QCA-oplossingspaden (vier 

van de vijf condities zijn aanwezig). Na de beschrijving van de casuïstiek is het werkzaam 

causaal mechanisme gepresenteerd. Vervolgens is het mechanisme op relevante onderdelen 

vergeleken met dat van het GVB-referendum in Amsterdam. Daarbij zijn verschillen en 

overeenkomsten benoemd en toegelicht. Er zijn veel overeenkomsten tussen de beide casus; 

dit versterkt de robuustheid van het geconstateerde causaal mechanisme en daarmee de 

schakels voor de verklaring van winst. Bij de analyse van de volgende casus bouwen we 

voort op dit model.

10
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11. CASUS ZWOLLE (2005) OVER DE 
GEWIJZIGDE VERORDENING OP DE 
SPEELAUTOMATENHALLEN

Kerngegevens referendum Zwolle (2005) over de gewijzigde verordening op de 
speelautomatenhallen

Vraagstelling: ‘Het gemeentelijk raadgevend correctief referendum in de gemeente Zwolle over het 
volgende besluit: het vaststellen van de verordening op de speelautomatenhallen van 6 september 
2004.’

Aantal kiesgerechtigden: 86.201
Opkomst: 41,40% (35.685 kiezers)
Voor: 23,43% (8.361 kiezers) 
Tegen: 76,57% (27.324 kiezers)
Blanco: 41 kiezers
Geldigheid: uitkomstdrempel 30% = 25.860 kiezers

11.1 Introductie

De bouw van een nieuw stadion voor betaaldvoetbalclub FC Zwolle — thans PEC Zwolle 

geheten — en amateurvoetbalclub Be Quick ’28 hield de gemoederen in de Zwolse politiek 

jarenlang bezig.187 Op 17 maart 2003 stemde een ruime raadsmeerderheid in met het 

collegeplan voor het zogeheten ‘multifunctioneel stadioncomplex Oosterenk’. Binnen de 

raad was hiermee eindelijk consensus bereikt op dit dossier (Rosema, 2005; Lunsing, 2008).

De aanvaarding van de plannen verliep niet zonder slag of stoot. Voorafgaand aan 

de besluitvormende raadsvergadering werd door de SP-fractie een inleidend verzoek, 

ondersteund met 108 adhesieverklaringen, ingediend voor een raadgevend referendum 

over de bouw van het stadioncomplex. Het verzet richtte zich vooral tegen het geld dat de 

gemeente stopte in het complex en bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen alsmede 

de locatiekeuze. Het referendumverzoek werd met 33 tegen 4 stemmen verworpen door 

de gemeenteraad (Zwolse Courant, 11 maart 2003; Gemeente Zwolle, 17 maart 2003a; 

Gemeente Zwolle, 17 maart 2003b).

Een van de financiële fundamenten van het hele plan was de vestiging van een 

speelautomatenhal (lees: casino) in een gedeelte van de commerciële ruimte (circa 2.500 m2) 

van het te bouwen stadion. Dankzij de speelautomatenhal, te exploiteren door het bedrijf 

Flash Casino’s, zou de bouw kunnen worden gerealiseerd.

Voor de realisatie van het casino moest de gemeentelijke verordening op de 

speelautomatenhallen op enkele onderdelen worden gewijzigd. Volgens de toen vigerende 

187 Voor de realisatie van het stadioncomplex moest voetbalvereniging SC Hanze worden verplaatst 
en werd het gebied rond de Westerveldse Aa gedeeltelijk gerevitaliseerd.
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verordening kon een speelautomatenhal enkel zijn gevestigd in de binnenstad en was de 

omvang gelimiteerd tot 55 speelautomaten. In de gewijzigde verordening werd tevens 

het (toekomstige) stadiongebied aangewezen als locatie voor een speelautomatenhal. De 

hoeveelheid toegestane speelautomaten werd opgehoogd tot 400. Het geamendeerde 

voorstel werd op 6 september 2004 door een raadsmeerderheid aanvaard (Gemeente 

Zwolle, 6 september 2004; Rosema, 2005, p. 9).

Een groep Zwollenaren, het ‘Burgercomité Tegen Uitbreiding Gokhallen’, vreesde dat 

de verhoging van het aantal speelautomaten zou leiden tot meer gokverslaving. Daarom 

diende zij op grond van de Zwolse referendumverordening uit 1997 een referendumverzoek 

in tegen het voorgenomen raadsbesluit. Dit inleidende verzoek werd in dezelfde 

raadsvergadering behandeld als het hiervoor genoemde besluit over het stadioncomplex. 

Een raadsmeerderheid wees ook dit tweede referendumverzoek af. Hierop stapte het 

Burgercomité naar de Raad van State (Gemeente Zwolle, 2 september 2004; Gemeente 

Zwolle, 6 september 2004).

De Raad van State achtte zich niet bevoegd het beroepschrift te behandelen, maar deed 

wel een gewichtige uitspraak over de verhouding tussen de Zwolse referendumverordening 

en de Tijdelijke referendumwet (Trw). Het Zwolse gemeentebestuur ging ervan uit dat 

in de referendumverordening en de Trw hetzelfde soort referendum was geregeld: een 

raadgevend correctief referendum. Uit de Trw volgde dat de wet niet van toepassing was 

als er al een gemeentelijke verordening van kracht was die hetzelfde soort referendum 

regelde (artikel 165 lid 1, Trw).

Het oordeel van de Raad van State was echter dat in de Zwolse referendumverordening 

een ander soort raadgevend correctief referendum was vastgelegd dan in de Trw.188 

Zwollenaren moesten namelijk voor aanvang van de besluitvormende raadsvergadering 

een referendumverzoek indienen. Tijdens de raadsvergadering kon het raadsvoorstel 

nog aanzienlijk veranderen via amendementen en moties. Het raadsbesluit was niet meer 

referendabel onder de gemeentelijke verordening. De uitspraak van de Raad van State had 

tot gevolg dat zowel over het raadsvoorstel — via de referendumverordening — als over 

het raadsbesluit — via de Trw — een volksstemming kon worden aangevraagd (Gemeente 

Zwolle, 22 september 2004; Rosema, 2005, p. 25).

188 Of zoals Rosema (2005, p. 24) schrijft: ‘… niet gesproken kan worden van “een raadgevend cor-
rectief referendum, als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet”’. Er bestond onduidelijkheid over 
de vraag om welk soort referendum het precies ging. Burgers moesten voor aanvang van de be-
sluitvormende raadsvergadering een verzoek tot een referendum indienen, wat een raadgevend 
niet-correctief referendum suggereerde. Maar op het moment dat het referendum daadwerkelijk 
werd gehouden, was er geen sprake meer van een concept-besluit. De stemming zou dan gaan 
over een (geamendeerd) raadsbesluit. Deze constructie suggereerde een raadgevend correctief 
referendum. Dat er een verschil is tussen beide constructies is evident, maar formeel gezien ging 
het in de beide gevallen om een correctief referendum. De aanduiding ‘raadgevend correctief 
referendum’, maar anders dan als bedoeld in de Trw, lijkt hier dus een accurate omschrijving.

11
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Het Burgercomité vroeg daarop een raadgevend correctief referendum aan over het 

raadsbesluit tot wijziging van de verordening op de speelautomatenhallen. Dit geschiedde 

volgens de regels van de Trw. Op 2 maart 2005 togen ruim 35 duizend kiesgerechtigden naar 

de stembus voor het gemeentelijke referendum. Een overgrote meerderheid van de kiezers 

stemde tegen de gewijzigde verordening (8.361 kiezers voor; 27.324 tegen). Het percentage 

tegenstemmers was hoger dan 30% van het aantal kiesgerechtigden, waardoor er in 

juridische zin sprake was van een geldige uitslag. De Zwolse gemeenteraad was verplicht 

de verordening te ‘heroverwegen’ (artikel 15 Trw). Dit leidde ertoe dat de raad besloot 

de verordening in te trekken. Er kwam een alternatief plan met een kleinere gokhal in het 

stadion. De initiatiefnemers hadden (deels) hun zin gekregen; het aantal speelautomaten in 

Zwolle werd niet uitgebreid (Gemeente Zwolle, 2 maart 2005; Gemeente Zwolle, 7 maart 

2005; Zwolse Courant, 10 mei 2005a).

In dit hoofdstuk ontwarren we het werkzaam causaal mechanisme dat leidde tot 

winst voor het Burgercomité dat deze stemming189 had aangevraagd. Verder bezien we 

in hoeverre dit mechanisme overeenkomt met dan wel verschilt van het mechanisme in 

de andere casus. De interesse gaat vooral uit naar die onderdelen waar de afzonderlijke 

mechanismen van elkaar verschillen. Het Zwolse referendum is in QCA-terminologie te 

duiden als een deviant case for coverage. Dit betekent dat deze casus niet valt onder een 

van de drie oplossingspaden, maar wel beschikt over de aanwezigheid van de uitkomst 

die we willen verklaren: winst. Onduidelijk is dus waardoor deze casus winst vertoont bij 

afwezigheid van de oplossingspaden. Door middel van process-tracing willen we een beter 

beeld krijgen van de redenen waarom deze casus toch leidt tot winst. Naar aanleiding van 

de resultaten hiervan zullen we bezien of de QCA-analyse moet worden aangepast.

De rest van dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst bespreken we de achtergrond, 

aanleiding en initiatiefnemers van het Zwolse referendum (paragraaf 11.2). Vervolgens 

behandelen we de strategie en centrale discussiepunten van de strijdende kampen in 

het referendumtraject (paragraaf 11.3). Daarna maken we een koppeling tussen de 

QCA-resultaten en het causaal mechanisme (paragraaf 11.4). Hierna vergelijken we de 

casus Zwolle met de twee andere casus (Amsterdam en Groningen) (paragraaf 11.5). 

Dan presenteren we de naar aanleiding van de casusbeschrijving herziene QCA-analyse 

(paragraaf 11.6). We sluiten af met de conclusies (paragraaf 11.7).

189 De informatie uit dit hoofdstuk is gedeeltelijk gebaseerd op bestaand onderzoek naar deze casus 
door Rosema (2005) en Lunsing (2008). Beide onderzoekers hebben voor hun studies uitvoerig 
gesproken met de direct betrokken actoren in de Zwolse casus. Daarnaast hadden zij toegang 
tot vele, voor deze casus relevante, documenten en andere informatiebronnen. Verder is voor 
dit hoofdstuk archiefmateriaal gebruikt dat is opgevraagd bij de gemeente Zwolle. Daartoe 
is een bezoek afgelegd aan het Zwolse stadskantoor in augustus 2015. Aanvullend materiaal 
was raadpleegbaar via de webpagina van de gemeente Zwolle (bis.zwolle.nl). Informatie van de 
initiatiefnemers van het referendum is geraadpleegd via het internetarchief ‘Wayback Machine’ 
(web.archive.org). Via LexisNexis zijn de krantenartikelen over deze casus gedownload van de 
regionale krant Zwolse Courant en van de landelijke dagbladen.
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11.2 Achtergrond, aanleiding en initiatiefnemers van het Zwolse referendum

De start van het referendumtraject hangt samen met de besluitvorming in de Zwolse 

gemeenteraad over het ‘multifunctioneel stadioncomplex Oosterenk’ in 2003. Vlak voor de 

beslissende raadsvergadering van 17 maart 2003 werd een inleidend referendumverzoek 

over het voorgenomen raadsbesluit ingediend bij de gemeente. Het verzoek was afkomstig 

van SP-fractievoorzitter Margriet Twisterling en werd ondersteund door 124 Zwollenaren 

(Zwolse Courant, 11 maart 2003). De indieners plaatsten vraagtekens bij de financiële 

bijdrage van de gemeente — naar schatting € 10,3 miljoen — en de locatiekeuze van het 

nieuwe stadioncomplex.

In de raad was veel weerstand tegen het referenduminitiatief, in het bijzonder omdat 

het afkomstig was van een raadslid. Het werd als onbetamelijk gezien dat een politieke partij 

die een kwestie had verloren in de raadszaal, via een referendum achteraf gelijk probeerde 

te halen (Lunsing, 2008, p. 110). Dit werd strijdig geacht met de achterliggende bedoeling 

van de Zwolse referendumverordening.

Er werden meer argumenten aangedragen om het verzoek af te wijzen. Zo meende een 

raadsmeerderheid dat uitstel van het raadsbesluit op korte termijn onevenredige gevolgen 

met zich meebracht voor de aanvraag van de KNVB-licentie van FC Zwolle en daarmee voor 

de gehele organisatie. Voorts kon het raadsbesluit worden gezien als een uitwerking van 

een al eerder genomen raadsbesluit over deze kwestie. Daarnaast waren de standpunten 

van de politieke partijen ten aanzien van gemeentelijke steun aan een nieuwbouwcomplex 

al duidelijk naar voren gekomen in de aanloop naar de raadsverkiezingen van 2002. Het 

belang van een definitief raadsbesluit woog voor een meerderheid van de Zwolse raad 

zwaarder dan dat van de indieners van het referendumverzoek. Het referendumverzoek 

werd formeel afgewezen met een beroep op ‘dringende redenen’ (Gemeente Zwolle, 17 

maart 2003c; Zwolse Courant, 19 maart 2003).190

Een groep verontruste en ontevreden Zwollenaren, onder woordvoerderschap van 

Nico Stoel, startte de burgerinitiatiefgroep en de gelijknamige website ‘referendumzwolle.

nu’. Dit Burgercomité, bestaande uit enkele tientallen leden, verzette zich tegen het 

afwijzingsbesluit van de raad voor een referendum. Inhoudelijk bezien keerde het 

comité zich tegen de plannen vanwege de hoge (gemeentelijke) kosten. Via de website 

riep het Burgercomité Zwollenaren op om bezwaarschriften over de afwijzing aan de 

burgmeester te richten. Burgemeester Meijer nam de 83 officiële bezwaarschriften 

en 62 adhesiebetuigingen op 24 april 2003 officieel in ontvangst. De hoorzitting over 

de ingediende bezwaarschriften vond plaats op 23 juni. Referendumzwolle.nu werd 

190 Artikel 2 lid 2 van de Referendumverordening Zwolle 1997 bevatte een opsomming van raads-
besluiten die niet aan een referendum konden worden onderworpen. Voor de afwijzing van 
dit referendumverzoek werd sub l door de raad van toepassing verklaard: ‘besluiten, waarvan 
de raad van mening is dat er andere dan hiervoor genoemde dringende redenen zijn om geen 
referendum te houden.’ Wat onder ‘dringende redenen’ werd verstaan, bepaalde de Zwolse 
gemeenteraad zelf.
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vertegenwoordigd door Nico Stoel en Martin Jongkoen (Zwolse Courant, 20 juni 2003; 

Zwolse Courant, 24 juni 2003).191

De bezwaarschriftencommissie adviseerde de Zwolse gemeenteraad de bezwaren 

tegen het afwijzingsbesluit ongegrond te verklaren. Wel werd opgemerkt dat de raad 

het afwijzingsbesluit uitvoeriger en explicieter diende te motiveren (Zwolse Courant, 

13 augustus 2003a; Gemeente Zwolle, 2 september 2003).192 Een raadsmeerderheid 

besloot op 6 oktober 2003 conform het advies de bezwaarschriften ongegrond te 

verklaren en de motivering van het oorspronkelijke raadsbesluit aan te vullen (Gemeente 

Zwolle, 2 september 2003). Het Burgercomité tekende tevergeefs beroep aan tegen dit 

afwijzingsbesluit bij de bestuursrechter en later de Raad van State193 (Zwolse Courant, 21 

oktober 2003; Zwolse Courant, 20 november 2003; Zwolse Courant, 17 februari 2004; 

Zwolse Courant, 26 maart 2004; Zwolse Courant, 13 januari 2005).194

Een referendum over het stadionplan kwam er dus niet. Toch volgde een 

volksraadpleging over een thema dat indirect verband hield met de bouw van het complex: 

de wijziging van de verordening op de speelautomatenhallen. Een nieuwe verordening 

191 Jongkoen was steunfractielid van de Zwolse D66-fractie.
192 De bezwaarschriftencommissie stelde dat een brandbrief van FC Zwolle-voorzitter Ronald van 

Vliet cruciaal was geweest voor de afwijzing van het referendumverzoek. Van Vliet stuurde 
deze brief op de dag van de besluitvormende vergadering, op 17 maart 2003, aan alle Zwolse 
raadsleden. In de brief was te lezen dat FC Zwolle in het geval van een referendum zonder 
hoofdsponsor zou komen te zitten. Flash Casino’s wilde alleen hoofdsponsor worden als de 
stadionbouw niet werd vertraagd. Bij het afhaken van Flash kwam de KNVB-licentie van FC 
Zwolle onder druk te staan en daarmee het voortbestaan van de club. Later bleek dat Flash pas 
sponsor zou worden na de realisatie van het stadioncomplex. Tot dan werd Falabella Design 
tijdelijk hoofdsponsor (Zwolse Courant, 13 augustus 2003b). Van Vliet verdedigde de oprecht-
heid van de brandbrief tegenover de raad. Flash Casino’s haakte volgens de voorzitter alsnog 
af omdat hij het raadsbesluit van 17 maart 2003 als een half besluit zag. Flash moest zekerheid 
hebben over een nieuw casino in het stadion alvorens het een hoofdsponsorschap kon aangaan 
(Zwolse Courant, 14 augustus 2003).

193 De Raad van State oordeelde op 12 januari 2005 dat de raad op basis van de uitzonderingsbe-
palingen in de Zwolse referendumverordening kon besluiten een referendum al dan niet door 
te laten gaan. Een referendum over de stadionplannen hoefde niet alsnog te worden gehouden. 
In de uitspraak woog de Raad van State mee dat de bestaande accommodatie van Be Quick ’28 
niet meer aan de eisen voldeed en dat het financiële belang van FC Zwolle zou worden geschaad 
bij een vertraging van de nieuwbouw. Deze uitspraak stond los van het referendum over de 
gewijzigde speelautomatenhallenverordening; deze ging gewoon door (Zwolse Courant, 13 
januari 2005).

194 Het stadioncomplex en de potentiële gevolgen voor FC Zwolle bij uitstel en afstel van de 
bouwplannen kregen de meeste aandacht in de lokale media en politiek. Toch ging het groot-
ste gedeelte van de gemeentelijke bijdrage naar de aanleg van een nieuwe accommodatie voor 
amateurclub Be Quick ’28. Grofweg € 6,6 miljoen was bestemd voor de accommodatie van 
Be Quick ’28. Een bedrag van € 3,3 miljoen werd gereserveerd voor het FC Zwolle-stadion. 
Het resterende bedrag van de gemeentelijke bijdrage van € 10,3 miljoen was bedoeld voor de 
voorbereiding en aanvullende kosten (Zwolse Courant, 1 september 2003; Zwolse Courant, 9 
oktober 2003; Zwolse Courant, 16 oktober 2003).



293

Casus Zwolle (2005) over de gewijzigde verordening op de speelautomatenhallen

was nodig om een casino mogelijk te maken in het nog te bouwen stadioncomplex. 

Flash Casino’s zou hier intrekken én tegelijk hoofdsponsor worden van FC Zwolle. Het 

hoofdsponsorschap was gekoppeld aan de komst het casino én de uitbreiding van het aantal 

speelautomaten. Zonder deze voorwaarden ging de sponsordeal waarschijnlijk niet door. 

Dit zou verstrekkende financiële en sportieve gevolgen kunnen hebben voor FC Zwolle 

(Zwolse Courant, 31 augustus 2003).

Het initiatief voor deze stemming kwam van het Burgercomité Tegen Uitbreiding 

Gokhallen. Boegbeelden van deze club waren Roeleke Bronkhorst en Robert Otten.195 Zij 

werden ondersteund door Albert de Boer, fractievoorzitter van de lokale partij Plaatselijk 

Belang Zwolle (PBZ), en Martin Jongkoen, van D66.

Bronkhorst diende het formele verzoek voor een raadgevend referendum over de 

te wijzigen speelautomatenhallenverordening in op 1 september 2004.196 Dit verzoek ging 

vergezeld van 180 ondersteuningsverklaringen (Gemeente Zwolle, 2 september 2004; 

Zwolse Courant, 2 september 2004). De gemeenteraad stemde op 6 september 2004 in met 

de nieuwe verordening, maar voorkwam met 23 stemmen tegen 16 dat er een referendum 

over dit besluit werd gehouden (Zwolse Courant, 7 september 2004). De Zwolse partijen 

hanteerden verschillende argumenten voor het afwijzingsbesluit. De Swollwacht-fractie 

keerde zich ertegen vanwege de vermeende actieve betrokkenheid van de PBZ-fractie.197 

PvdA en CDA waren van mening dat het raadsbesluit een gedeeltelijke uitwerking was van 

het al eerder genomen raadsbesluit over Oosterenk (Zwolse Courant, 4 september 2004).198

195 Het motief voor het referenduminitiatief van Roeleke Bronkhorst was gelegen in haar zorgen 
over gokverslaving. Vanuit haar activiteiten binnen de kerk rondom maatschappelijke hulp-
verlening werd zij met de gevolgen van gokverslaving geconfronteerd. Voor Robbert Otten, 
steunfractielid van PBZ, woog eveneens politieke ambitie mee (Rosema, 2005, p. 17). Bronk-
horst en Otten stonden beiden op de PBZ-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2006 (Zwolse Courant, 2 december 2005).

196 De politieke partijen in Zwolle waren vooral op de achtergrond actief. Reden hiervoor was de 
kritiek op het referenduminitiatief van de Zwolse SP-fractie in maart 2003. De bemoeienis 
van de politieke partijen werd verantwoord met het argument dat als burgers iets vragen aan 
partijen, partijen daar dan antwoord op geven (Rosema, 2005, p. 31). Toch leidde de vermeende 
betrokkenheid van PBZ bij het referendumverzoek tot kritiek bij andere politieke partijen, zoals 
de lokale partij Swollwacht (Zwolse Courant, 4 september 2004).

197 Hoewel inhoudelijk veel is aan te merken op deze argumentatie voor het afwijzen van het re-
ferendum, is het begrijpelijk dat Swollwacht de PBZ-fractie ‘verdacht’ van betrokkenheid bij 
het initiatief. Woordvoerder Robert Otten was adviseur van de PBZ-fractie. Vanuit zijn positie 
binnen PBZ ontving Otten, aldus De Boer, de gemeentestukken en persberichten van PBZ. 
Otten gebruikte het PBZ-format voor het persbericht van het Burgercomité. De Boer gaf verder 
toe dat hij Otten had geadviseerd over het referendum (Zwolse Courant, 4 september 2004). 
Lunsing (2008, p. 108) concludeert zelfs, op basis van een interview met De Boer, dat het idee 
voor een Burgercomité wel degelijk uit de koker van PBZ kwam. De Boer had het idee dat een 
meerderheid van de bevolking tegen de plannen was en daarom kon hij zich niet neerleggen 
bij het raadsbesluit. Vervolgens is De Boer naar enkele burgers gestapt om hen te vragen een 
comité op te richten en een referendum aan te vragen.

198 Onderdeel van dit raadsbesluit was dat er in het commerciële gedeelte van Oosterenk een 
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De PvdA-fractie wees op de al bij het eerdere referenduminitiatief van toepassing 

verklaarde ‘dringende redenen’. Zowel FC Zwolle als Be Quick ’28 had een nieuw 

onderkomen nodig en dit kon geen verder uitstel lijden. Het CDA gaf aan dat het tegen 

het algehele idee van een referendum was, omdat veel belangen beter konden worden 

afgewogen door politici dan burgers (Gemeente Zwolle, 6 september 2004; Rosema, 2005, 

pp. 32-33).199

Ook ditmaal lieten de initiatiefnemers het er niet bij zitten en gingen, met steun van 

Albert de Boer (PBZ), Martin Jongkoen (D66) en Xander de Boer (SP), in beroep tegen 

het raadsbesluit. Het Burgercomité stelde beroep in bij de Raad van State op grond 

van de Trw. In het beroepschrift maakte het comité duidelijk dat over de gewijzigde 

speelautomatenhallenverordening op grond van de Trw een referendum kon worden 

gehouden en dat de gemeenteraad dit verzoek niet kon afwijzen.

Aanvullend hierop stelde het comité dat het in de gemeentelijke 

referendumverordening geregelde soort referendum — met daarin elementen van 

een niet-correctief referendum — van een andere soort was dan het in de Trw geregelde 

correctief referendum.200 Dit onderscheid was relevant omdat de Trw niet gold als in een 

lokale referendumverordening, die op 15 februari 2001 van kracht was, eenzelfde soort 

referendum was vastgelegd. De gemeente was ervan uitgegaan dat de in de Zwolse 

verordening geregelde volksraadpleging van dezelfde soort was als die in de Trw: een 

raadgevend correctief referendum (Rosema, 2005, p. 38; Zwolse Courant, 18 september 2004; 

Lunsing, 2008, p. 107).201

De uitspraak van de Raad van State volgde op 24 september 2004 en kwam overeen 

met het beroepschrift van het Burgercomité.202 Het in de Zwolse referendumverordening 

geregelde referendum betrof geen raadgevend correctief referendum als bedoeld in de Trw. 

Voornaamste reden was dat het zogeheten inleidend referendumverzoek moest worden 

ingediend voordat de raad een besluit had genomen. De Trw ging uit van een genomen 

ruimte van 2.500 m2 voor een casino werd gereserveerd. Voor de realisatie van dit casino moest 
de verordening op de speelautomatenhallen worden gewijzigd. Dit argument valt onder de 
uitzonderingsgronden genoemd in de Referendumverordening Zwolle 1997.

199 PvdA, CDA, Swollwacht en de VVD stemden tegen het referendumverzoek; PBZ, D66, Groen-
Links/De Groenen, ChristenUnie en de SP stemden voor (Gemeente Zwolle, 6 september 2004). 
Opvallend aan deze uitslag is dat coalitiepartijen ChristenUnie en GroenLinks/De Groenen vóór 
het referendumvoorstel stemden.

200 D66 Zwolle stelde deze kwestie al eerder aan de orde in de gemeenteraad. Het interpellatiever-
zoek voor een discussie hierover werd door een raadsmeerderheid afgewezen (Zwolse Courant, 
13 september 2004; Zwolse Courant, 14 september 2004).

201 Dit volgt uit artikel 165 lid 1 van de Trw.
202 Aanvullend punt hierbij is dat de Raad van State zichzelf onbevoegd achtte van het ingestelde 

beroep op grond van de gemeentelijke referendumverordening kennis te nemen. Dit werd terug-
gezonden naar de Zwolse gemeenteraad. Het bezwaarschrift werd eind december 2004 door 
het Burgercomité ingetrokken, omdat inmiddels het verzoek om een referendum te houden op 
basis van de Trw was toegewezen (Rosema, 2005).
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raadsbesluit en een inleidend verzoek kon daarom pas worden ingediend nadat de raad 

had besloten. Dit is een aanzienlijk verschil. Tijdens een raadsvergadering kon een besluit 

namelijk aanzienlijk veranderen via allerlei amendementen en moties (Rosema, 2005, pp. 

24-25).

Consequentie van deze uitspraak was dat zowel de Trw als de Referendumverordening 

Zwolle 1997 in deze casus van toepassing was. Zwollenaren konden over het voorstel 

voor de wijziging van de speelautomatenhallenverordening (als ook andere toekomstige 

conceptbesluiten) tweemaal een referendum aanvragen: over het conceptbesluit (vooraf) 

via de referendumverordening en over het besluit (achteraf) via de Trw (Gemeente Zwolle, 

22 september 2004).

Het college van B&W besloot203 op 28 september 2004 een potentieel referendum 

op basis van de Trw toe te staan.204 Dit betekende dat de initiatiefnemers aan de slag 

konden met het inzamelen van de in de wet vereiste ondersteuningsverklaringen (eerst 

300, vervolgens 5.000).205 Tijdens de inzamelingsperiode voor de definitieve fase kreeg het 

Burgercomité veel hulp van de Zwolse kerken. Aanjager vanuit de kerken was de secretaris 

van de Protestantse Diaconie Zwolle, Wim van Ree. Van Ree schreef de kerken aan en 

zorgde dat zij zich vrijwel allemaal achter het referenduminitiatief schaarden (Zwolse 

Courant, 8 september 2004; Zwolse Courant, 2 oktober 2004).206

203 Het college was wettelijk verplicht het referendum toe te staan. Er waren in de Trw geen ver-
gelijkbare uitzonderingsgronden opgenomen zoals in de Zwolse referendumverordening. De 
verordening betrof een algemeen verbindend voorschrift en dientengevolge moest de referen-
dumprocedure worden opgestart (zie onder andere artikel 22 lid 1; artikel 8 lid 1; artikel 8 lid 
3; artikel 8 lid 4 van de Trw).

204 Dat de projectontwikkelaar van het stadioncomplex, IPMMC Vastgoed, niet content was met 
deze stap blijkt uit het gegeven dat hun advocaat had onderzocht hoe de gemeente onder het 
referendum uit kon komen. Men stelde het gemeentebestuur voor om het raadsbesluit tot 
wijziging van de speelautomatenhallenverordening in te trekken en na 1 januari 2005 in licht 
gewijzigde vorm wederom in te dienen bij de raad. De Trw verliep namelijk op 1 januari 2005, 
waardoor over een nieuw wijzigingsbesluit geen referendum meer kon worden aangevraagd. 
Dit voorstel had de steun van Flash Casino’s en de beide betrokken voetbalclubs. Het Zwolse 
college ging er echter niet in mee (Rosema, 2005, p. 39).

205 Voor het afdwingen van een referendum moesten in twee rondes voldoende ondersteuningsver-
klaringen worden opgehaald. In de inleidende fase waren in het geval van de gemeente Zwolle 
300 adhesiebetuigingen nodig; in de hierop volgende definitieve fase diende de initiatiefnemers 
5.000 ondersteuningsverklaringen aan te leveren.

206 De Zwolse kerken mengden zich actief in het referendumproces tijdens de definitieve fase van 
het referendumverzoek. Toch spraken de kerken zich al eerder, vóór de uitspraak van de Raad 
van State, uit tegen de komst van meer speelautomaten in Zwolle. Van Ree luidde op 8 septem-
ber 2004 namens de diaconie van de Zwolse kerken in de Zwolse Courant de noodklok over de 
verslavingsproblematiek in relatie tot de uitbreiding van het aantal speelautomaten. Hij merkte 
op dat, hoewel de kerken geloofden in de scheiding tussen kerk en staat, het waarschijnlijk was 
dat de kerken handtekeningen zouden inzamelen in het geval van een referenduminitiatief 
(Zwolse Courant, 8 september 2004). In de campagneperiode namen de kerken gas terug. De 
kerken vonden dat ze zelf hierover niet van de kansel moesten prediken. Het was aan burgers 
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De kerken werden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van gokverslaving 

en waren om die reden tegen de uitbreiding van het aantal toegestane speelautomaten 

met ruim 700%. In de definitieve fase van het referendumverzoek werden 8.886 

ondersteuningsverklaringen opgehaald; circa 6.500 hiervan kwamen van de diaconie van 

de kerken (Zwolse Courant, 17 december 2004; Rosema, 2005, p. 41; Lunsing, 2008, p. 108). 

In totaal 8.766 handtekeningen waren geldig en hiermee werd het referendum werkelijkheid 

(Zwolse Courant, 28 december 2004).207 Het college van B&W besloot op 4 januari dat het 

referendum zou worden gehouden op 2 maart 2005 (Gemeente Zwolle, 3 januari 2005; 

Gemeente Zwolle, 4 januari 2005). De strijd om de gunst van de kiezer ving aan.

De tegenstanders trokken uiteindelijk aan het langste eind en ‘wonnen’ de 

volksraadpleging met een rechtsgeldig resultaat. Met 33 tegen vijf stemmen schaarde de 

raad zich achter de referendumuitslag. Het college kreeg van de raad twee maanden de tijd 

om met een alternatief plan te komen (Zwolse Courant, 8 maart 2005a; Zwolse Courant, 

8 maart 2005b).

Op 28 april trad het college met het nieuwe plan naar buiten. In het stadioncomplex 

was toch ruimte gereserveerd voor een casino. Het aantal maximaal toegestane 

speelautomaten werd echter niet verhoogd. De bestaande vestiging van Flash Casino’s werd 

één-op-één verplaatst van de binnenstad naar het nieuwe stadion. Per saldo kwamen er 

dus geen nieuwe speelautomaten in Zwolle bij. De raad stemde op 9 mei 2005 met 24 tegen 

11 stemmen in met het nieuwe voorstel (Zwolse Courant, 29 april 2005; Zwolse Courant, 

9 mei 2005; Zwolse Courant, 10 mei 2005b). In de raadsvergadering van 19 september 

2005 werd de nieuwe gewijzigde verordening op de speelautomatenhallen door de raad 

aangenomen (Gemeente Zwolle, 19 september 2005).

Het Burgercomité was niet blij met de verplaatsing van de speelautomatenhal en riep 

Zwollenaren op bezwaar te maken tegen het plan bij de gemeente. De plannen druisten 

volgens het comité in tegen de referendumuitslag (Zwolse Courant, 30 april 2005). Wim van 

Ree was namens de Zwolse kerken echter tevreden met de verhuizing van Flash Casino’s van 

het centrum naar het stadion. De kerken vonden dat de referendumuitslag hiermee werd 

gerespecteerd. Het ging de kerken om het voorkomen van een uitbreiding van het aantal 

speelautomaten en daarmee de gokverslaving (Zwolse Courant, 11 mei 2005). Begin 2009 

opende Flash Casino’s zijn vestiging in het stadioncomplex van FC Zwolle.

om zelf te beslissen wat ze gingen stemmen (Zwolse Courant, 28 december 2004).
207 Opvallend in dit proces is een brief die de ChristenUnie-fractie schreef aan kerkelijk Zwolle. In 

deze brief zette de ChristenUnie de procedure uiteen die moest worden doorlopen voor het 
aanvragen van het referendum. De ChristenUnie stemde als enige coalitiepartij unaniem tegen 
de uitbreiding van het aantal speelautomaten in Zwolle (Zwolse Courant, 19 oktober 2004).
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11.3 Strijd om de winst: strategie en discussiepunten in het referendumproces

Het strijdveld: breed georganiseerde tegenstanders contra beperkt georganiseerde voorstanders

Het referendum in Zwolle kende al met al een lange aanloop. De eerste plannen 

voor een referendum dateerden uit 2003. Na veel omwegen en een juridische strijd 

kwam er dan toch een stemming die, weliswaar indirect, verband hield met het 

multifunctioneel stadioncomplex Oosterenk. Formeel ging de stemming over de gewijzigde 

speelautomatenhallenverordening, maar de directe link met het FC Zwolle-stadion was 

overduidelijk. Vanaf het eerste referenduminitiatief tot aan de daadwerkelijke stemdag 

waren verschillende inwoners, partijen en organisaties actief in het proces. Bij aanvang van 

de referendumcampagne hadden de strijdende partijen hun stellingen ingenomen.

Aan de zijde van de tegenstanders van de gewijzigde speelautomatenhallenverordening 

bevond zich het Burgercomité Tegen Uitbreiding Gokhallen, met als trekkers Robert Otten 

en Roeleke Bronkhorst. De Zwolse kerken waren actief via de plaatselijke diaconie van de 

Protestantse Kerken Nederland. Vooral Wim van Ree, ambtelijke secretaris van de diaconie, 

speelde namens het bestuur van de kerken een zeer actieve rol. Van Ree werd hierbij 

ondersteund door een oud-predikant. Er was geregeld sprake van overleg en afstemming 

tussen Van Ree en Otten/Bronhorst in aanloop naar de definitieve referendumaanvraag 

(Rosema, 2005, p. 26). Tijdens de publieke campagne was de rol van de kerken zeer beperkt. 

Vanuit een overtuiging van de scheiding tussen kerk en staat konden zij niet actief campagne 

voeren (Lunsing, 2008, pp. 107-108).

In het kamp van de tegenstanders waren enkele politieke partijen actief. Deze partijen 

waren informeel verbonden met het Burgercomité. PBZ-fractievoorzitter Albert de Boer 

adviseerde het Burgercomité, dat gedeeltelijk bestond uit PBZ-leden en sympathisanten, 

over de gemeentelijke procedures voor een referendumaanvraag. D66 leverde, via Martin 

Jongkoen, juridisch advies over het referenduminitiatief. Jongkoen en Xander de Boer 

(juridisch medewerker SP-fractie Zuid-Holland) waren samen met Otten en Bronkhorst 

appelanten in het geding tegen de gemeente bij de Raad van State (Rosema, 2005).208 De SP 

was vanaf het begin al voorstander van een volksstemming over het voetbalvraagstuk en 

stak dit zowel binnen als buiten de raadszaal niet onder stoelen of banken.209 In de aanloop 

naar de stemming organiseerde de SP eigen acties, los van het Burgercomité en andere 

tegenstanders (Lunsing, 2008, p. 108).210

208 Jongkoen benadrukte in een vraaggesprek met Rosema (2005) dat zijn activiteiten in relatie 
tot het initiatief niet werden uitgevoerd in opdracht van de D66-fractie. Desalniettemin sloten 
Jongkoens acties naadloos aan bij de jarenlange ambities van D66 om een referendum te orga-
niseren over de bouw van het stadion (Lunsing, 2008, p. 106).

209 We brengen hier in herinnering dat de SP in maart 2003 met het initiatief kwam voor een raad-
gevend referendum over het stadioncomplex.

210 Zo ging de SP in de handtekeningenfase de straat op met een ‘Rad van Fortuin’. Via dit rad 
konden inwoners advies krijgen over het stemgedrag. Tijdens deze actie nam de partij formu-
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In het kamp van de voorstanders was het college van B&W, daarbinnen burgmeester 

Henk Jan Meijer en wethouder Jaap Hagedoorn, de belangrijkste speler.211 De raadsfracties 

hielden zich slechts zeer beperkt bezig met het publiekelijk verdedigen en uitleggen van het 

raadsbesluit. Deze taak werd overgelaten aan het college (Rosema, 2005, p. 57; Lunsing, 

2008, p. 110).

Coalitiepartij ChristenUnie zat de met de kwestie in haar maag. De partij stemde in de 

gemeenteraad tegen de uitbreiding van het aantal speelautomaten(hallen).212 Tevens stemde 

de partij, samen met mede-coalitiegenoot GroenLinks/De Groenen, voor het toestaan van 

het referendumverzoek. Tijdens de campagne hield de partij zich grotendeels afzijdig. Wel 

adviseerde de CU-fractie Zwollenaren op haar website om tegen de gewijzigde verordening 

te stemmen (ChristenUnie, 24 februari 2005). Ook de fractie van GroenLinks/De Groenen 

hield zich grotendeels afzijdig in de campagneperiode.

De PvdA, van verantwoordelijk wethouder Hagedoorn, liet pas tegen het einde van de 

campagne van zich horen. Raadsleden gingen vergezeld door een PvdA-wethouder de straat 

op om campagne te voeren voor het referendum. Daarbij gebruikte de partij de slogan: 

‘Voor de bal, voor de hal’. Hiermee werd een link gelegd tussen het voetbalstadion en de 

ter stemming voorliggende verordening.213 De actie was bedoeld om mensen te motiveren 

vooral te gaan stemmen (Zwolse Courant, 28 februari 2005). Lokale partij Swollwacht 

was volgens Lunsing (2008, p. 111) actief in het voorstanderskamp, al is onduidelijk wat 

de inbreng van deze partij is geweest. Andere politieke partijen waren niet actief bij de 

voorstanders.

FC Zwolle en Flash Casino’s waren de private spelers die tot de voorstanders zijn te 

rekenen. De voorstanders hadden in een eerder stadium een stuurgroep opgericht waarin 

over de stadionplannen werd gesproken. In deze stuurgroep zaten vertegenwoordigers 

van het college en de beide private partners. Van deze bestaande overlegstructuur is in de 

campagneperiode gebruik gemaakt om ieders eigen campagne onderling af te stemmen. 

Een gezamenlijke, gecoördineerde voorstanderscampagne is niet van de grond gekomen 

(Lunsing, 2008, p. 109).214

lieren mee waarmee Zwollenaren zich achter het referenduminitiatief konden scharen (Zwolse 
Courant, 13 november 2004).

211 Buiten Hagedoorn verdedigde geen enkele wethouder het besluit in het openbaar. Een van de 
‘beeldbepalende’ wethouders, CDA’er Berends, had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap 
van Harderwijk. Negen dagen na het referendum werd Berends daar als burgemeester geïn-
stalleerd.

212 ChristenUnie-wethouder Cnossen ging akkoord met het B&W-voorstel om in te stemmen met 
de verordening (ChristenUnie, 24 februari 2005).

213 De PvdA-slogan ‘Voor de bal, voor de hal’ past in de reeks slogans die tegenstanders bezigden. 
Het college hanteerde (kort) de slogan: ‘Geen bal zonder hal’; het Burgercomité de slogan: ‘Voet-
bal ja, gokken nee’.

214 FC Zwolle gebruikte in de campagne de slogan: ‘Gebruik uw stem, stem VOOR’. Bij alle huishou-
dens in Zwolle werd een informatieboekje verspreid waarin prominente Zwollenaren iedereen 
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Eerdergenoemde spelers gingen met elkaar de strijd aan om de winst. In de periode 

tot aan de stemming zijn meerdere gebeurtenissen, keuzes en ontwikkelingen aan te wijzen 

die (mogelijk) van invloed waren op de einduitslag. De belangrijkste voorbeelden komen 

hieronder aan bod.

Betwiste gemeentelijke campagne met averechts effect

De raadsfracties hebben de verdediging van het raadsbesluit bewust overgelaten aan het 

gemeentebestuur. Dit leidde tot de nodige vragen en kritiek.215 Het college kreeg hierdoor 

een dubbelrol toegedicht. Enerzijds droeg het college de verantwoordelijkheid voor 

een neutraal verloop van het proces volgens de vastgestelde regels. Anderzijds had het 

bestuur een inhoudelijk belang; de gewijzigde verordening was immers door de Zwolse 

raad aanvaard. Dientengevolge was het college eveneens voorstander. De campagne kreeg 

hierdoor tegelijkertijd een neutrale én een partijdige tint (Rosema, 2005, p. 51; Lunsing, 

2008, p. 112).

Vanuit het oogpunt van winst is vooral de inhoudelijke campagne relevant. Ten aanzien 

van de procesmatige, neutrale campagne kan worden geconcludeerd dat deze gericht was 

op het communiceren dat er op 2 maart 2005 een referendum zou plaatsvinden in Zwolle. 

Gefundeerde oordeelsvorming maakte geen onderdeel uit van de doelstellingen van deze 

campagne (Rosema, 2005, p. 54).

De inhoudelijke campagne van de gemeente centreerde zich rond een viertal 

keuzes. Eerste keuze was een inhoudelijke campagne met een low profile.216 Dit betekende 

dat het bestuur weinig proactief was en primair reageerde als daar expliciet naar werd 

gevraagd. Tweede keuze was het leggen van een directe link tussen het raadsbesluit over de 

verordening en de bouw van het multifunctioneel stadioncomplex Oosterenk. Dit uitte zich 

in de gemeentelijke slogan: ‘Geen bal zonder hal’ (daarover verderop meer). Voornaamste 

reden voor het wijzigen van de verordening op de speelautomatenhallen was immers het 

mogelijk maken van het voetbalstadion. Derde keuze betrof de focus op feiten, cijfers en 

statistieken. Emotie moest geen rol spelen in de inhoudelijke campagne.217 Vierde keuze ging 

opriepen voor de gewijzigde verordening te stemmen. De slogan kwam terug in reclame-ui-
tingen in abri’s. Spelers, directie, management en technische staf van Zwolle liepen tijdens de 
campagne rond met speciale stropdassen met daarop het woord ‘VOOR’ (Zwolse Courant, 19 
februari 2005; Zwolse Courant, 26 februari 2005a).

215 De onafhankelijke referendumcommissie, die onder andere toezicht hield op de campagne, 
schreef in haar rapport dat deze keuze vreemd was. In het dualistisch stelsel was het contact 
met de bevolking primair een taak van de gemeenteraad. Daar komt bij dat het ter referendum 
voorliggende besluit een raadsbesluit betrof (Rosema, 2005, p. 57).

216 Achteraf kan worden geconcludeerd dat de low profile campagne vanuit het perspectief van 
de kiezers niet volledig een succes is gebleken. Slechts 40% van de telefonisch ondervraagde 
respondenten gaf na afloop van het referendum aan dat de gemeente haar inwoners voldoende 
had geïnformeerd over de voors en tegens van de voorliggende kwestie (Rosema, 2005, p. 42).

217 Lunsing (2008, p. 113) concludeert uit het interview met wethouder Hagedoorn dat de focus op 

11



300

Hoofdstuk 11

over het afstemmen van de kernboodschap en de aanpak met andere belanghebbenden, 

zoals de voetbalclubs en Flash Casino’s (Gemeente Zwolle, 13 januari 2005; Rosema, 2005, 

pp. 56-57).

Bij de keuzes voor de inhoudelijke campagne is een aantal vraagtekens te plaatsen. 

Te beginnen met de keuze voor een low profile campagne. De combinatie tussen afzijdige 

raadsfracties en een low profile gemeentecampagne leidt mogelijk tot een eenzijdige 

campagne vanuit het kamp van de tegenstanders. Van de gemeente mag worden verwacht 

dat zij bij een referendum het raadsbesluit actief uitlegt en verdedigt. Dit draagt bij aan 

een gefundeerde oordeelsvorming bij kiezers. Het is niet verrassend dat de onafhankelijke 

referendumcommissie de gemeente tussentijds aanspoorde actiever campagne te voeren. 

Het college zocht hierna actiever het debat op en bedacht de slogan: ‘Geen bal zonder hal’ 

(Rosema, 2005, p. 56; Zwolse Courant, 9 februari 2005).218

De gekozen slogan leidde tot felle kritiek van het Burgercomité en een deel van de 

gemeenteraad. Het college werd verweten een ‘onzuivere’ campagne te voeren door met de 

slogan een afhankelijkheidsrelatie te leggen tussen de bouw van het stadion en de nieuwe 

verordening. Alle kritiek op de slogan mondde uit in een spoeddebat op 21 februari 2005. 

Opvallend genoeg werd het debat aangevraagd door de VVD-fractie, als oppositiepartij 

verklaard voorstander van de nieuwbouw én de verordening. Een raadsmeerderheid 

oordeelde na het debat dat in de gemeentelijke campagne geen directe koppeling mocht 

worden gelegd tussen beide vraagstukken. De slogan mocht niet meer worden gebruikt. Het 

college kreeg een gevoelige, publiekelijke tik op de vingers. Het spel zou niet eerlijk worden 

gespeeld (Rosema, 2005, p. 56; Zwolse Courant, 10 februari 2005a; Zwolse Courant, 10 

februari 2005b; Zwolse Courant, 11 februari 2005; Gemeente Zwolle, 21 februari 2005; 

Zwolse Courant, 22 februari 2005b).

Beperkte campagne door andere voorstanders

Een deel van de voorstanders heeft getracht de aandacht voor het referendum beperkt 

te houden. Denk hierbij aan de projectontwikkelaar van het stadioncomplex, de twee 

voetbalclubs en de beoogde casino-exploitant. Dit hing samen met hun eigen opvattingen 

over het referendum. De partijen waren geen voorstander van het instrument. Een 

aanvullende strategische reden was dat een al te grootse en actieve voorstanderscampagne 

de inhoud een centraal onderdeel vormde van de strategie. De gemeente vermoedde dat met 
een hoge opkomst de eigen kansen om te winnen zouden afnemen. Een campagne gericht op de 
emotie zou de opkomst mogelijk verhogen en daardoor de kans op winst verkleinen. Vandaar 
de keuze vol in te zetten op de inhoud.

218 Volgens Lunsing (2008, p. 113) kwam de slogan voort uit de falende campagnestrategie van de 
gemeente. Deze strategie richtte zich zoveel mogelijk op de inhoud en zo weinig mogelijk op 
emotie. Toen uit peilingen bleek dat dit niet werkte, bedachten wethouder Hagedoorn, burge-
meester Meijer en een medewerker van de afdeling communicatie de slogan. De slogan was een 
antwoord op de slogan van de tegenstanders: ‘Voetbal oké, gokhal nee’. Met de slogan wilde de 
gemeente de link tussen het voetbalstadion en de verordening expliciet maken.
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de tegenstanders in de kaart zou kunnen spelen (Lunsing, 2008, p. 109). Een felle, krachtige 

campagne kon emoties oproepen bij kiezers. Dit kon op zijn beurt leiden tot een hogere 

opkomst en meer tegenstemmen. Iedere extra tegenstem vergrootte de kans om het 

referendum te verliezen met een geldige uitslag. Een beperkte campagne zou dus als 

bijkomend voordeel kunnen hebben dat de uitkomstdrempel van 30% niet werd gehaald 

en de voorstanders daardoor alsnog hun plannen konden doorzetten.

De bewuste keuze voor een low profile campagne betekende niet dat de 

voorstanders helemaal geen campagne hebben gevoerd. Rosema (2005) concludeert 

op basis van interviews dat de voorstanders in totaal een bedrag van € 58.000,– aan 

campagneactiviteiten hebben gespendeerd. Het grootste deel hiervan, circa € 30.000,–, 

kwam voor rekening van Flash Casino’s. Projectontwikkelaar IPMMC investeerde een 

bedrag van € 7.500,– in de campagne, FC Zwolle een bedrag van € 5.000,– en Be Quick 

’28 € 2.500,–.

FC Zwolle en IPMMC hebben voor dat geld een gezamenlijk boekje uitgegeven waarin 

prominente Zwollenaren aan het woord kwamen over de voorgenomen plannen. Daarnaast 

werd een paginagrote advertentie geplaatst in de krant. Flash Casino’s besteedde zijn geld 

aan posters die werden opgehangen in abri’s (€ 15.000,–), advertenties (€ 5.000,–) en de 

organisatie van een bezoek door Zwolse stakeholders aan de lokale vestiging van Flash 

in Nijmegen met aansluitend een persconferentie (€ 10.000,–).219 Be Quick ’28 voerde 

een campagne die zich beperkte tot het verzenden van mailings aan leden en sponsoren 

(Rosema, 2005, p. 97).

De tegenstanders hebben actiever en feller campagne gevoerd, met minder financiële 

middelen. Het Burgercomité Tegen Uitbreiding Gokhallen kreeg van de gemeente Zwolle 

een subsidie van € 10.000,– voor het voeren van campagne.220 Het grootste deel hiervan 

is besteed aan advertenties en allerlei campagnemateriaal, zoals posters, ballonnen en 

pennen. Een bescheiden bedrag van circa € 80,– is uitgegeven in het kader van het proces 

bij de Raad van State. Na afloop van het referendum is het resterende bedrag van € 410,– 

geschonken aan een stichting die zich bezighield met de preventie van gokverslaving 

(Rosema, 2005, p. 96; Zwolse Courant, 20 januari 2005).

Naast een financiële tegemoetkoming zijn de tegenstanders geholpen door derden 

die hun diensten aanboden tegen gereduceerd tarief of die een vrijwillige bijdrage leverden. 

Zonder alle aangeboden hulp was een campagnebedrag van naar schatting € 20.000,– nodig 

geweest. De kerken hebben ook kosteloos geholpen, onder meer door het kopiëren van de 

ondersteuningsformulieren in de aanvraagfase. Daarnaast was Wim van Ree samen met 

219 De tegenstanders van het Zwolle casino waren uitgenodigd voor een bezoek aan de Nijmeegse 
vestiging van Flash Casino’s. Van Ree ging daar namens de kerken niet naartoe, omdat hij niet 
gefotografeerd wilde worden in een casino. Dergelijke beelden in de kranten zouden de tegen-
standerscampagne volgens hem geen goed doen (Lunsing, 2008, p. 115).

220 Bij andere betrokkenen bleek geen belangstelling te zijn voor subsidie vanuit de gemeente 
(Rosema, 2005, p. 95).
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dominee Daan Zandbergen zeer actief betrokken in het proces. Op het laatste besteedde 

Van Ree naar eigen zeggen zo’n honderd uur per week aan zijn taken (Lunsing, 2008, p. 108).

De hoeveelheid beschikbare financiële middelen voor het campagne voeren was 

redelijk in balans tussen de twee strijdende kampen, zeker wanneer we rekening houden 

met de aanvullende niet-financiële steun voor het kamp van de tegenstanders.221 Het 

verschil tussen de kampen zat in de zichtbaarheid, motivatie en felheid in de campagne. 

Deze zaken kwamen veel sterker naar voren bij de tegenstanders dan de voorstanders.

Kritiek op houding van, acties door en afspraken binnen het voorstanderskamp

De voorstanders zaten al vanaf de start van het proces in de hoek waar de klappen vielen. 

Ze werden geconfronteerd met kritiek en tegenslagen die hun weg vonden in de media en 

in sommige gevallen zelfs in de raadszaal. Deze kritiek en tegenslagen pakten voordelig 

uit voor de tegenstanders; zij werden hier nauwelijks mee geconfronteerd, terwijl de 

voorstanders geregeld in de verdediging werden gedrukt.

Al vanaf 2003 was er veel te doen over een referendum over het vraagstuk van het 

FC Zwolle-stadion. Meerdere initiatieven en rechtszaken hierover waren nodig voordat 

het in 2005 tot een volksraadpleging kwam. De initiatiefnemers waren eensgezind in hun 

oordeel over de acties van de gemeenteraad om het referendum te blokkeren; dit werd als 

ondemocratisch gezien (Zwolse Courant, 5 februari 2004; Zwolse Courant, 23 september 

2004). Met veel moeite en hulp van de Raad van State slaagden de initiatiefnemers 

uiteindelijk in hun initiële opzet en volgde een referendum dat indirect verband hield met 

het vraagstuk van het stadioncomplex. Dat het überhaupt tot een volksstemming kwam, 

kan worden opgevat als een eerste nederlaag voor het kamp van de voorstanders.

De uitspraak van de Raad van State leidde tot kritiek op de gemeente, in het bijzonder 

op de afdeling Juridische Zaken. Er was inhoudelijk het een en ander aan te merken op 

221 De gepresenteerde kosten bevatten niet de door de gemeente Zwolle gemaakte kosten voor 
dit referendum. Deze bedroegen circa € 370.000,–. Het grootste deel hiervan is toe te schrijven 
aan personeelskosten voor de inzet van ambtenaren van onder meer Bureau Verkiezingen, de 
afdeling Communicatie en de afdeling Juridische Zaken. Deze indirecte kosten kwamen neer 
op een bedrag van ruim € 240.000,–. Verder zijn er kosten op te voeren die direct verband 
houden met de organisatie van de stemming. Hierbij moet gedacht worden aan het drukken 
en bezorgen van de oproepkaarten, de samenvatting van het raadsbesluit en de inrichting en 
bemensing van stembureaus. Het gaat om een bedrag van bijna € 100.000,–. Verder is ongeveer 
€ 20.000,– uitgegeven aan de communicatie in de vorm van advertenties en de organisatie van 
een debat in schouwburg Odeon. De gemeente heeft verder een subsidie verstrekt aan het 
Burgercomité voor de campagne van € 10.000,– (Rosema, 2005, pp. 94-95). Genoemde kosten 
zijn, voor zover bekend en met uitzondering van de subsidie aan het Burgercomité, niet ten 
goede gekomen aan één van de twee kampen en zijn daarom niet meegenomen in de afweging 
in de hoofdtekst. Gemeentelijke inzet in het kamp van de voorstanders betrof de persoonlijke 
inzet van onder andere burgemeester Meijer en wethouder Hagedoorn in debatten en andere 
publieke optredens (Lunsing, 2008, p. 112).
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de Zwolse referendumverordening.222 De gemeenteadvocaat maakte bovendien bij de 

rechtszitting een arrogante en betweterige indruk; hem werd verweten over onvoldoende 

dossierkennis te beschikken (Rosema, 2005, p. 25). Kritiek op de gemeente, de verordening 

en de afdeling Juridische Zaken kwam vanuit de initiatiefnemers, voetbalclubs én 

projectontwikkelaar en beperkte zich dus niet tot enkel de tegenstanders (Zwolse Courant, 

18 september 2004; Gemeente Zwolle, 27 september 2004; Zwolse Courant, 28 september 

2004; Rosema, 2005, p. 25). Uit de discussies over het referenduminstrument en de inzet 

daarvan kwam de gemeente, als voornaamste voorstander, niet goed tevoorschijn. Keuzes 

die de gemeente had gemaakt bij het opstellen van de verordening leidden zelfs onbedoeld 

tot het raadgevend correctief referendum.

Het gemeentebestuur besloot in november 2004 tot het instellen van een commissie 

van advies en toezicht (de onafhankelijke referendumcommissie) voor het referendum en de 

evaluatie van de referendumverordening.223 Deze commissie hield toezicht op het verloop 

van de referendumprocedure en adviseerde het college over de toepassing van de Trw, 

de voorgelegde vraagstelling en het voorlichtingsmateriaal. Daarnaast was de commissie 

betrokken in de klachtenprocedure (Zwolse Courant, 19 november 2004).

De referendumcommissie heeft verschillende adviezen uitgebracht die noopten 

tot actie door de gemeente. Een deel van de adviezen ging uit van het principe dat de 

gemeente beter haar best kon doen in het proces. Zo maakte de commissie zich zorgen 

over de ‘onevenwichtige informatievoorziening’. Dit ging over de beperkte omvang van de 

publieke discussie over de inhoud van de gewijzigde speelautomatenhallenverordening. 

De commissie adviseerde het college de argumenten voor de gewijzigde verordening 

prominenter uit te dragen. Een van de vervolgacties was de lancering van de later omstreden 

en betwiste slogan ‘geen bal zonder hal’ (Rosema, 2005, pp. 56, 66; Zwolse Courant, 15 

februari 2005).

Een ander advies ging over de rol van de burgemeester in het referendumproces. 

Hij was zowel verantwoordelijk voor de procedurele aspecten van het referendum (de 

organisatie van de stemming) als voor het actief uitdragen en verdedigen van het raadsbesluit 

(de meningsvormende campagne). Deze laatste taak viel samen met de portefeuille van de 

burgermeester; de speelautomatenverordening viel onder zijn verantwoordelijkheid.

De referendumcommissie beschouwde deze dubbelrol als ongewenst en adviseerde 

het college de verdediging van het raadsbesluit over te dragen aan een ander collegelid. De 

burgmeester kon zich dan primair bezighouden met de organisatie van de stemming. De 

vermenging van beide rollen kon tot onduidelijkheid leiden voor inwoners. Beide rollen 

zijn in een referendumproces noodzakelijk om burgers tot adequate oordeelsvorming 

222 Zie de eerder besproken discussie over het soort referendum dat de Zwolse referendumver-
ordening regelde.

223 De gemeente was op grond van de Trw niet verplicht tot het instellen van een onafhankelijke 
referendumcommissie. Vanwege de dubbelrol van de gemeente als voorstander van het raads-
besluit en bewaker van het stemproces is hier toch voor gekozen (Rosema, 2005, p. 44).
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te laten komen. Het college heeft dit advies nauwelijks besproken en niet opgevolgd. De 

burgemeester wilde zijn taken niet uit handen geven en andere collegeleden wilden de taak 

niet op zich nemen. In deze overweging speelde mee dat de vice-voorzitter van het college 

op het punt stond elders als burgemeester aan de slag te gaan. Daardoor bleef het twistpunt 

over de rol van de burgermeester continu boven de markt hangen (Rosema, 2005, p. 67; 

Zwolse Courant, 7 september 2005; Lunsing, 2008, p. 119).

Het college van B&W en Flash Casino’s acteerden op onderdelen enigszins naïef, 

wat hen in de media op de nodige kritiek kwam te staan. Een voorbeeld, dat door Lunsing 

(2008, p. 119) wordt aangehaald, betreft de samenvatting van het raadsbesluit dat bij alle 

kiesgerechtigden aan huis is bezorgd. In dit document stonden de voornaamste wijzigingen 

in de nieuwe ten opzichte van de oude verordening opgesomd (Gemeente Zwolle, z.j.). De 

Wet op de kansspelen, die als richtsnoer diende voor de Zwolse verordening, verbood het 

om personen jonger dan 18 jaar in een speelautomatenhal toe te laten. In de gewijzigde 

verordening was een strengere leeftijdsgrens van 21 jaar opgenomen. De leeftijdsverhoging 

moest leiden tot minder gokverslaving onder jongeren. Het werd gepresenteerd als een 

nieuwe maatregel, terwijl deze hogere leeftijdsgrens al jarenlang intern beleid was van 

Flash Casino’s. In de bestaande vestiging in de binnenstad lag de leeftijdsgrens dus al op 

21 jaar. Het staande beleid werd in de gewijzigde verordening formeel onderdeel van het 

gemeentebeleid. Dit wierp de vraag op hoe serieus de gemeente de verslavingsproblematiek 

nam (Zwolse Courant, 22 februari 2005b; Zwolse Courant, 9 maart 2005).

Gevarieerd en deels ‘onschuldig’ tegenstanderskamp met campagne op inhoud

De groep tegenstanders van de gewijzigde verordening was, zoals hiervoor beschreven, 

divers qua samenstelling. De twee belangrijkste partijen waren het Burgercomité Tegen 

Uitbreiding Gokhallen en de Zwolse kerken. Het Burgercomité bestond uit een mix van 

partijgebonden en partijloze inwoners. Voorstanders van de gewijzigde verordening 

uitten de nodige kritiek op het Burgercomité. De kritiek richtte zich op de vermeende 

betrokkenheid van politieke partijen PBZ en D66 bij dit comité. Deze partijen werd 

verweten dat zij buiten de raadszaal om alsnog hun gelijk probeerden te halen. Bij het 

referenduminitiatief over het multifunctioneel stadioncomplex leidde ditzelfde verwijt er 

mede toe dat een raadsmeerderheid het referendumverzoek afwees.

De Zwolse kerken waren als mede-aanvrager relatief onschuldig en hadden veel 

gezag bij het publiek. Ze stonden buiten de politiek en maakten zich primair en oprecht 

zorgen over de verslavingsproblematiek in Zwolle.224 Dagelijks werden zij in hun rol als 

224 Gelet op het belang van de Zwolse kerken voor het (succes van het) referendum kan de hypothe-
tische vraag worden gesteld of een referendum over het multifunctioneel stadioncomplex, zoals 
in 2003 voorgesteld, net zo’n groot succes zou zijn geweest. Het ging de kerken, in tegenstelling 
tot initiatiefnemers SP en referendumzwolle.nu, niet om de kosten voor het stadion, maar om de 
verwachte toename van de gokverslaving. De kerken hadden geen bezwaren tegen het stadion. 
Het blijft speculeren wat de uitslag bij een referendum over de stadionplannen zou zijn geweest. 
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maatschappelijk hulpverlener direct geconfronteerd met de gevolgen van gokverslaving. 

Dit vormde hun drijfveer om in verzet te komen tegen de voorgenomen ophoging van het 

aantal speelautomatenhallen. De kerken vreesden dat de verslavingsproblematiek hierdoor 

zou verergeren.

Hoewel de kerken worstelden met hun betrokkenheid in relatie tot de scheiding 

tussen kerk en staat, waren zij zich ervan bewust dat het referendum de laatste optie was 

waarmee de plannen konden worden teruggedraaid. Dat de kerken openlijk worstelden 

met het verlenen van steun aan de actie droeg bij aan het beeld van de oprechtheid van 

hun verzet. Niet alle kerken konden zich verenigen met steun aan het referenduminitiatief. 

Dertien van de vijftien Zwolse kerken werkten daarom uiteindelijk mee aan het inzamelen 

van ondersteuningsverklaringen (Rosema, 2005, p. 26; Lunsing, 2008, p. 107).

Over wat de kerken in de campagnefase concreet bijdroegen bestaat onduidelijkheid. 

Rosema (2005) schrijft dat het Burgercomité vooral hulp kreeg vanuit de kerken ten 

behoeve van de definitieve fase van het referendumverzoek. Lunsing (2008) geeft aan dat 

de kerken openlijk meewerkten in de verdere campagne en een beslissende factor waren 

voor de uiteindelijke uitslag (zie ook Zwolse Courant, 23 september 2006). De waarheid 

lijkt hier ergens in het midden te liggen. De kerken waren zeer actief in het aanvraagproces 

van het referendum. Alle kosten die de kerken hebben gemaakt zijn dan ook direct toe te 

schrijven aan deze fase: het kopiëren van de aanvraagformulieren (Rosema, 2005, p. 97). 

Van de bijna 9.000 opgehaalde ondersteuningsverklaringen waren er ruim 6.500 afkomstig 

van de kerken.

In de campagnestrijd waren de kerken minder prominent aanwezig. Dit betekent niet 

dat de kerken helemaal geen rol speelden. Van Ree en dominee Zandbergen lieten zich 

namens de kerken horen in de campagne via verklaringen, persberichten, interviews en 

radio-optredens (Zwolse Courant, 28 december 2004; Zwolse Courant, 15 februari 2005; 

Zwolse Courant, 19 februari 2005).

De kerken bleven tijdens de campagne dicht bij hun inhoudelijke boodschap 

(slogan: ‘voetbal oké, gokhal nee’) en legden steeds de nadruk op persoonlijke verhalen 

van gokverslaving. Ze lieten zich bewust niet in met de politieke partijen, maar stemden 

onderling af met het Burgercomité. Van Ree had een goed gevoel voor de rol van de media 

en framing, wat resulteerde in het bewust afslaan van de uitnodiging voor een bezoek aan 

de vestiging van Flash Casino’s in Nijmegen. Met hun activiteiten wisten de kerken een 

groot deel van hun achterban van naar schatting twintigduizend leden te bereiken (Zwolse 

Courant, 8 september 2004; Zwolse Courant, 17 december 2004; Lunsing, 2008).

Het Burgercomité volgde op hoofdlijnen dezelfde strategie. Net als de kerken bleven 

zij on message door de negatieve gevolgen van de uitbreiding van het aantal speelautomaten 

voor gokverslaving te blijven herhalen. Hiertoe zocht het Burgercomité actiever dan 

Toch heeft het er veel van weg dat de tegenstanders dan minder kans zouden hebben gemaakt 
om te winnen.
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de kerken zelf contact met de media door het uitsturen van persberichten. Ook het 

Burgercomité creëerde bewust afstand tot de gemeente, bijvoorbeeld door geen gebruik 

te maken van aangeboden advertentieruimte in de lokale krant De Peperbus (Rosema, 2005, 

p. 40).

Welke rol de SP — die los van het Burgercomité opereerde — speelde in de 

campagne wordt uit het beschikbare materiaal niet duidelijk. De partij is gedurende de 

handtekeningenfase actief de straat opgegaan. Volgens Lunsing (2008, p. 111) beschikte de 

partij over circa 250 vrijwilligers en is op financieel vlak een bedrag van € 1.000,– ingezet. 

Hoe deze vrijwilligers zijn ingezet en waaraan het geld is uitgegeven, is niet bekend.

Lokale media: vooral aandacht voor kritiek op gemeentebestuur

Burgers krijgen doorgaans via verschillende kanalen informatie bij een referendum. Zo 

speelt de gemeente een rol in het kader van de opkomstbevordering en proberen de 

strijdende kampen de kiezer te overtuigen van het eigen gelijk. De media spelen hierin 

ook een rol. Zij berichten over het feitelijk verloop van het proces en de ontwikkelingen in 

de campagnefase in aanloop naar de stemdag. In beginsel volgen de media de betrokken 

actoren kritisch en op onafhankelijke wijze. Berichtgeving in aanloop naar het stemmoment 

heeft de potentie kiezers in de richting van een van de twee kampen te sturen. Wanneer 

de inhoudelijke berichtgeving naar een kant doorslaat, bestaat de kans dat een deel van de 

kiezers wordt beïnvloed in de stemkeuze.

In de door Rosema (2005) en Lunsing (2008) gehouden interviews en analyses is de 

rol van de Zwolse media uitvoerig ter sprake gekomen. Hoewel verschillende soorten media 

in Zwolle — plaatselijke radio en televisie — aandacht hadden voor het referendum, ging het 

primair om de lokale krant Zwolse Courant. Volgens de voorstanders van het stadioncomplex 

was de berichtgeving in de krant gekleurd. Een deel van de tegenstanders had zelfs het 

gevoel dat zij door de krant werden gesteund.225 Zowel voor- als tegenstanders waren van 

mening dat er veel aandacht was voor emotionele berichtgeving en minder voor feitelijke 

informatie. De Zwolse Courant zou zelfs bevooroordeeld zijn geweest en het casino in het 

stadioncomplex afwijzen (Rosema, 2005, p. 101; Lunsing, 2008, p. 118).

Een analyse van de berichtgeving in de Zwolse Courant door Rosema (2005) laat zien 

dat voor kiezers belangrijke feitelijke informatie — zoals de datum van het referendum en 

de argumenten pro en contra — met regelmaat terugkwam in krantenartikelen. Alleen de 

vraagstelling werd niet genoemd. Alle centrale actoren, zowel voor- als tegenstanders, 

kwamen regelmatig in de artikelen aan het woord. Qua inhoud van de berichtgeving 

was er in de Zwolse Courant vooral aandacht voor kritiek vanuit de oppositiepartijen (SP, 

PBZ, D66 en Swollwacht) en het Burgercomité op het gemeentebestuur (in het bijzonder 

burgemeester Meijer en wethouder Hagedoorn) (Rosema, 2005, p. 108).

225 PBZ-voorman Albert de Boer liet in het vraaggesprek met Lunsing (2008, p. 118) optekenen 
dat hij de steun die het Burgercomité kreeg bijna gênant vond.
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Volgens Serge Westerdiep — de meest bij het referendum betrokken journalist van de 

Zwolse Courant — was het ontstane beeld van eenzijdige berichtgeving door de krant, als dat 

al de waarheid was, onbewust tot stand gekomen. De redactie vergaderde in aanloop naar 

de volksstemming geregeld over de vraag of bepaalde standpunten voldoende de aandacht 

kregen of onbesproken bleven (Lunsing, 2008, p. 119).

De positieve aandacht voor het kamp van de tegenstanders in de krantenartikelen 

moest volgens de initiatiefnemers zelf worden toegedicht aan het politieke vernuft van 

Serge Westerdiep en het feit dat de Zwolse Courant gretig reageerde op persberichten. Kort 

contact met de journalist was voldoende om in de krant te komen. Dat lag niet alleen aan 

de journalist maar ook aan de nieuwswaarde van de persberichten (Rosema, 2005, p. 108).

Westerdiep stelt in het interview met Lunsing (2008) dat het niet zo was dat de 

initiatiefnemers meer persberichten instuurden en daardoor vaker in de krant kwamen. 

Het lukte, aldus Westerdiep, lang niet altijd een tijdige reactie te krijgen van het college op 

berichten van de initiatiefnemers. De redactie maakte dan wel eens de keuze een bericht 

van de initiatiefnemers te plaatsen zonder weerwoord van de gemeente. Enkele dagen later 

werd dan de reactie van het gemeentebestuur in een klein bericht gepubliceerd (Lunsing, 

2008, p. 119).226

Externe factoren: peilingen, slecht weer, versleten stemknop en bedreigde politici

In de aanloop naar en tijdens de stemming op 2 maart 2005 deed zich een aantal 

ontwikkelingen en incidenten voor die van invloed kunnen zijn geweest op de stemuitslag. 

Deze zaken zijn breed uitgemeten in de media en zijn besproken in de (evaluatie-)

onderzoeken van deze casus.

Op meerdere momenten, tegen het einde van de campagne, is gepeild hoe de Zwolse 

kiezer zich tot het vraagstuk verhield. Deze peilingen lieten zien dat de voorstanders 

afkoersten op een regelrecht verlies. Dit gegeven zou kiezers die nog twijfelden over de 

streep hebben kunnen trekken in het tegenstanderskamp. Als je tegen stemde maakte 

je, op basis van de peilingen, deel uit van het winnende team. De resultaten van de 

peiling in februari 2005 lieten zien dat ruim 77,2% van de kiezers die aangaf te zullen 

stemmen, tegenstander van de gewijzigde speelautomatenhallenverordening was. Van de 

ondervraagden was 61,2% voornemens een stem uit te brengen; 24,3% ging niet en 14,5% 

wist het nog niet. Van alle respondenten — ook de niet-stemmers — keerde 63,6% zich tegen 

de plannen; 12% was voorstander en 10,9% was onbeslist.227 Bij een vervolgpeiling in januari 

226 Paul de Vries, hoofd communicatie van de gemeente Zwolle, gaf echter in een interview aan dat 
de gemeente 24 uur per dag bereikbaar was voor journalistieke vragen over het referendum. 
Met deze antwoorden was Westerdiep lang niet altijd tevreden. De antwoorden kwamen van 
een tussenlaag en waren soms aantoonbaar onjuist. In zo’n geval besloot de journalist een dag 
later direct contact op te nemen met de betrokken wethouder of de burgmeester (Lunsing, 
2008, p. 119).

227 De vragenlijst was in opdracht van de gemeente afgenomen onder circa 160 Zwollenaren van 18 
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2005 lag het percentage tegenstanders op 66,4%. Naarmate het referendum dichterbij 

kwam, groeide de weerstand tegen de verordening (Zwolse Courant, 22 februari 2005c).

De Zwolse Courant liet eind februari 2005 een peiling uitvoeren door 

marktonderzoeksbureau Right. Voor dit onderzoek werden 600 Zwollenaren ondervraagd. 

Op basis van deze resultaten concludeerde de krant dat ruim 35.000 kiezers van plan waren 

om tegen de gewijzigde verordening te stemmen. Het aantal voorstanders kwam in het 

onderzoek uit op 12.000. De opkomst zou rond de 52.000 komen te liggen. Met dit resultaat 

was de uitslag rechtsgeldig en moest de gemeenteraad de verordening heroverwegen.

Daarnaast liet de peiling zien dat de meeste tegenstanders van de gokhal wel voor 

de komst van een nieuw stadion voor FC Zwolle waren. Van de groep tegenstemmers was 

43% voor een nieuw stadion; 39% van de tegenstemmers was ook tegen de stadionplannen 

(Zwolse Courant, 26 februari 2005b; Zwolse Courant, 26 februari 2005c).

De Zwolse jongeren tussen de 12-17 jaar kregen vragen — dezelfde als in de reguliere 

peiling — over het vraagstuk voorgelegd via het zogeheten Jongeren Internet Panel (JIP). 

Een meerderheid van de jongeren was op de hoogte van het referendum (72%). Als ze 

mochten stemmen, zou een meerderheid van 58% het vakje ‘tegen’ de uitbreiding van 

de speelautomatenhallen aanklikken. Zelfs de jeugd kon zich dus niet in meerderheid 

vereenzelvigen met het standpunt van de voorstanders (Zwolse Courant, 3 maart 2005a).228

Op de stemdag waren er twee zaken die invloed kunnen hebben gehad op de uitslag. 

Het sneeuwde op 2 maart 2005, de temperatuur kwam nauwelijks boven het vriespunt 

uit en de wegen waren glad. Toen Han Dijkslag, voorzitter van de supportersclub van FC 

Zwolle, naar buiten keek dacht hij maar aan een ding: ‘God stemt ook voor ons’ (Zwolse 

Courant, 3 maart 2005b). De weersomstandigheden nodigden niet uit tot een bezoek aan 

het stembureau, iets wat in het voordeel zou kunnen werken van de voorstanders. Ondanks 

het slechte weer stemden er voldoende kiezers voor een geldig resultaat (Zwolse Courant, 3 

maart 2005b; Zwolse Courant, 3 maart 2005c; Rosema, 2005, p. 52; Lunsing, 2008, p. 118).

Kiezers brachten hun stem uit voor het referendum via een stemcomputer. In de loop 

van de dag bleek dat de ‘tegen-knop’ op verschillende stemcomputers ging slijten. Het was 

hierdoor voor kiezers die hun stem uitbrachten meteen duidelijk dat veel meer kiezers 

jaar en ouder in de periode tussen 12 januari en 8 februari 2005. In de vragenlijst werd tevens 
gevraagd naar de steun voor het nieuwe stadioncomplex. Ook hier nam het aantal tegenstan-
ders in een maand tijd toe. In januari waren de tegenstanders in de minderheid, in februari was 
48,4% tegen en 39,8% voor de nieuwbouw, 11,8% was onbeslist.

228 Na afloop van de stemming is onderzoek gedaan naar de houding van stemmers en niet-stem-
mers door middel van een telefonisch interview met 174 Zwollenaren. Om te zien of stemmers 
en niet-stemmers van elkaar verschilden, is aan de niet-stemmers gevraagd of zij voor of tegen 
de verordening waren. De verhouding tussen het aantal voorstanders en tegenstanders was 
ongeveer 30%-70%. Onder de thuisblijvers was dus eveneens een grote meerderheid tegen 
de verordening, al was dit percentage lager dan onder de stemmers. Hiermee lijkt de einduit-
slag, een geldig ‘nee’, een accurate weergave te zijn van datgene wat onder de bevolking leefde 
(Rosema, 2005, pp. 74-75).
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tegen dan voor hadden gestemd. Wat het effect hiervan is geweest op het stemgedrag is 

niet na te gaan, maar er kan sprake zijn geweest van enige invloed (Rosema, 2005, p. 48; 

Lunsing, 2008, p. 118).229

Ten tijde van het referenduminitiatief over het stadioncomplex in 2003 werden drie 

raadsleden — alle drie tegen het stadioncomplex en voor een referendum — met de dood 

bedreigd op het forum van de website van de initiatiefgroep referendumzwolle.nu. Ook 

was er sprake van seksuele intimidatie van de SP-fractievoorzitter. Vergelijkbare dreigende 

taal werd ook geuit tegen de initiatiefnemers van het referendum.230 In november 2003 

bracht de politie naar buiten dat drie Zwollenaren waren opgepakt voor de bedreigingen 

en seksuele intimidatie van de SP-, D66- en PBZ-fractievoorzitters (Zwolse Courant, 12 

november 2003).

Het duurde een hele tijd voordat de verdachten terechtstonden en de thematiek weer 

onder de aandacht van de kiezer werd gebracht. Een van de verdachten kreeg in maart 2004 

van de rechter te horen dat hij een excuusbrief moest schrijven aan de drie raadsleden en 

anders 240 uur werkstraf moest verrichten. De verdachte bleek een fanatieke FC Zwolle-

supporter te zijn, die er veel moeite mee had dat de drie raadsleden een referendum wilden 

over het nieuwe stadion voor zijn club (Zwolse Courant, 27 maart 2004). Voorstanders van 

de stadionplannen lieten hierdoor geen positieve indruk achter bij de Zwollenaren. Hier 

komt bij dat SP-fractievoorzitter Margriet Twisterling al tweemaal eerder was bedreigd 

door een andere supporter van FC Zwolle. Na het referendum, in augustus 2005, kreeg 

een andere FC Zwolle-supporter een taakstraf van 20 uur opgelegd omdat hij de naam en 

adresgegevens van Twisterling op een sekssite had geplaatst (Zwolse Courant, 16 augustus 

2005).

11.4 QCA-resultaten in relatie tot het werkzaam causaal mechanisme

In deze paragraaf construeren we naar aanleiding van de beschrijving en analyse van de 

casus het werkzaam causaal mechanisme. Dit geschiedt op eenzelfde wijze als bij de eerdere 

twee casus. Verschil met deze twee casus is dat de Zwolse casus niet onder een van de drie 

aanwezige QCA-oplossingspaden valt. De Zwolse casus is een deviant case for coverage, 

wat betekent dat de casus wél de uitkomst winst vertoont maar niet te verklaren valt aan 

229 Rosema (2005, p. 135) schrijft dat verkiezingsonderzoek laat zien dat kiezers zich laten beïn-
vloeden door opvattingen van anderen. Doorgaans uit deze invloed zich op twee wijzen: het 
‘bandwagon effect’ (waarbij kiezers zich aansluiten bij de winnende partij) en het ‘underdog 
effect’ (waarbij kiezers zich aansluiten bij de verliezende partij). Beide effecten kunnen een rol 
hebben gespeeld in dit referendumproces, maar of dit zo is en in welke mate is niet meer vast 
te stellen.

230 De website referendumzwolle.nu werd na de dreigementen gedurende een korte tijd gesloten. 
Na enkele dagen kwam de website weer online, maar het discussieforum keerde niet terug 
(Zwolse Courant, 20 september 2003; Zwolse Courant, 24 september 2003).
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de hand van de bestaande QCA-analyse. De uitkomst winst kent in deze casus dus een 

alternatieve, nog onbekende verklaring.

Door middel van het vaststellen van de verschillende stappen in dit proces willen we 

achterhalen hoe winst in de Zwolse casus tot stand is gekomen. Een voor de hand liggende 

verklaring voor deze afwijkende casus is dat er een vierde QCA-oplossingspad bestaat, 

met een of meerdere aanvullende conditie(s), waar we nog geen weet van hebben. Ook de 

volgorde waarin de condities zich in de praktijk manifesteren kan een mogelijke verklaring 

zijn. We zijn daarom geïnteresseerd in het mechanisme en de verschillen en overeenkomsten 

met de casus Amsterdam en Groningen.

Voor de identificatie van de onderdelen van het mechanisme zijn de condities 

uit de QCA-oplossing ondersteunend. Het is immers bekend dat de casus Zwolle deel 

uitmaakt van waarheidstabelrij 20 (zie Tabel 8.5). Deze rij bestaat uit de volgende 

combinatie van (aan- en afwezigheid van) condities, uitgedrukt in booleaanse operatoren: 

TURN*sup*prot*TRUST*GOV.231 We analyseren eerst de werking van deze afzonderlijke 

condities in de praktijk en bezien vervolgens of er mogelijk aanvullende condities ontbreken. 

De casusanalyse aan de hand van de condities — dus niet het oplossingspad, aangezien 

de casus Zwolle daar geen onderdeel van uitmaakt — vormt de input voor het werkzaam 

causaal mechanisme.

Het causaal mechanisme, zoals wij dit in deze casus aantreffen, bestaat uit vier 

onderdelen en is schematisch weergegeven in Figuur 11.1. In het bovenste gedeelte van 

deze figuur staan de onderdelen van het mechanisme. Het onderste gedeelte geeft weer 

welke te observeren implicaties kunnen worden aangevoerd om te testen of de specifieke 

onderdelen van het mechanisme aan- dan wel afwezig waren in de Zwolse casus. De 

entiteiten zijn in de figuur onderstreept, de activiteiten schuingedrukt.

QCA-condities in relatie tot het mechanisme

Het Zwolse referendum over de speelautomatenhallenverordening kent een vrij lange 

aanloopfase. In een periode van ongeveer twee jaar hebben verschillende initiatiefnemers 

meermaals geprobeerd een volksstemming af te dwingen. Hoewel het formele 

onderwerp steeds verschilde — het stadioncomplex in 2003 en de verordening op de 

speelautomatenhallen in 2005 — vormde het nieuw te bouwen stadioncomplex een rode 

draad in de pogingen. Dit multifunctionele stadioncomplex zou de gemeente veel geld gaan 

kosten.

Om het stadion gedeeltelijk te financieren was in de ontwerpen ruimte gereserveerd 

voor bedrijven, waaronder een casino. Dit casino werd vele malen groter en kreeg veel meer 

speelautomaten dan het al bestaande casino in de Zwolse binnenstad. Voor de realisatie van 

de casinoplannen moest de gemeentelijke verordening op de speelautomatenhallen worden 

231 De condities TURN (opkomst), TRUST (vertrouwen) en GOV (bestuursperiode) zijn aanwezig; 
de condities sup (steun in de raad) en prot (protestpartijen) zijn afwezig.
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gewijzigd. Verschillende politieke partijen, maatschappelijke instanties en Zwollenaren 

vreesden dat de gokverslaving in Zwolle hierdoor zou toenemen. Een deel van de betrokken 

partijen was daarnaast niet tevreden met de gemeentelijke bijdrage aan het hele complex 

noch met de locatiekeuze. Al deze critici vonden elkaar in hun verzet tegen de plannen.

Anders dan bij de casus in de twee vorige hoofdstukken valt hier op dat de tegenstand 

niet alleen kwam van de usual suspects, zoals protestpartijen. De initiatiefnemers bestonden 

uit een groep verontruste Zwollenaren — deels gelieerd aan de lokale politieke partij PBZ — 

en de politieke partijen SP, D66 en PBZ. Vanuit het maatschappelijk middenveld speelden 

dertien Zwolse kerken, via de diaconie, een actieve rol in het afdwingen van de stemming. 

Saillant aan deze casus is dat de initiatiefnemers van het referendum steun kregen van 

enkele coalitiepartijen, terwijl de coalitie in meerderheid uiteraard voorstander was van de 

plannen.232 GroenLinks/De Groenen en de ChristenUnie stemden in de besluitvormende 

raadsvergadering van 6 september 2004 unaniem voor het toelaten van het inleidend 

referendumverzoek over het wijzigen van de desbetreffende verordening.

In diezelfde vergadering stemde de ChristenUnie tégen de wijziging van de 

speelautomatenhallenverordening en GroenLinks/De Groenen vóór het wijzigingsvoorstel. 

Het CDA, eveneens onderdeel van de Zwolse coalitie, stemde verdeeld: vijf CDA-raadsleden 

stemden voor en drie tegen. Omdat de oppositiepartijen VVD en Swollwacht instemden 

met de gewijzigde verordening, was de raad toch in meerderheid voor. Het voorstel voor 

de nieuwe verordening werd met 26 tegen 13 stemmen aangenomen. Het inleidend 

referendumverzoek werd afgewezen met 16 tegen 23 stemmen (Gemeente Zwolle, 6 

september 2004).

Hoewel de conditie sup afwezig is in deze casus, en daarmee de steun van de politieke 

elite voor de nieuwe verordening relatief hoog, blijkt de interne politieke verdeeldheid 

over dit vraagstuk aanzienlijk hoger te zijn dan de stemverdeling in de gemeenteraad in 

eerste instantie laat zien. Zowel de partijen die deel uitmaakten van de coalitie als van de 

oppositie stemden verdeeld. De coalitie beschikte over een meerderheid van 26 van de 

39 raadszetels. Slechts 18 van de 26 raadsleden die lid waren van coalitiefracties stemden 

voor de gewijzigde verordening. Zonder steun van de oppositie was de verordening nooit 

aanvaard. Dit geeft te denken: moet de conditie sup in de analyses toch niet in breder 

verband worden bezien? Hierbij is het nog de vraag of het beeld van een intern verdeelde 

coalitie of intern verdeelde partijen meespeelt in de stemkeuze van kiezers.

Steun voor protestpartijen in Zwolle (conditie prot) was in deze Zwolse casus niet 

hoog; alleen de SP valt met 5,26% van de stemmen in deze categorie. De SP was betrokken 

bij het initiatief, maar speelde geen doorslaggevende rol; noch in de aanvraagfase noch in 

de referendumcampagne. Deze rol viel ten deel aan de meer unusual suspects, zoals het 

Burgercomité, PBZ, D66 en de Zwolse kerken. Deze unieke tegenstanderscoalitie lijkt zelf 

232 De Zwolse coalitie bestond uit CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks/De Groenen. In de 
oppositie zaten VVD, Swollwacht, SP, PBZ en D66.
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onderdeel te zijn van de verklaring van het voor hen succesvolle resultaat. Het initiatief 

voor een referendum was niet zozeer een actie tegen het lokaal bestuur in Zwolle of tegen 

een hernieuwd stadion voor FC Zwolle, maar vooral een actie gericht tegen een (verwachte) 

toename van de gokverslaving in Zwolle.

Het verslavingsvraagstuk raakte in potentie alle Zwollenaren en dat kwam 

nadrukkelijk naar voren in de brede samenstelling van de initiatiefnemersgroep. En dankzij 

de betrokkenheid van de Zwolse kerken, die geen directe relaties hadden met de lokale 

partijen in Zwolle, werd en bleef gokverslaving de centrale boodschap in de campagne. Tel 

hierbij op dat de kerken een trouwe achterban hadden van twintigduizend leden, en het is 

te begrijpen dat de initiatiefnemers een reële kans maakten op de winst bij dit referendum. 

Dus niet de protestpartijen maar de mainstreampartijen, het maatschappelijk middenveld 

en burgers zelf waren van doorslaggevende betekenis in deze kwestie.

Dat de lokale Zwolse coalitie al enige tijd regeerde — en van een honeymoon-periode 

daarom absoluut geen sprake was (conditie gov) — lijkt in deze casus geen rol te hebben 

gespeeld. Partijen binnen en buiten de coalitie, en zelfs raadsleden van dezelfde partij, 

stonden fundamenteel verschillend in het vraagstuk. Dat enkele coalitiefracties zich 

uitspraken tegen de speelautomatenhallenverordening lijkt niet tot veel spanningen in 

de coalitie te hebben geleid. Ondanks de tegenstem van de ChristenUnie en van enkele 

CDA’ers, was een raadsmeerderheid nog altijd voorstander. En de steun die GroenLinks/De 

Groenen en ChristenUnie gaven aan het inleidend referendumverzoek, was onvoldoende 

om een referendum te forceren. Pas na de uitspraak van de Raad van State kon het Zwolse 

college niet anders dan een referendum toestaan op grond van de Trw.

In de mobilisatiefase van de kiezers (conditie TURN) waren de tegenstanders vanaf 

de start in het voordeel. De initiatiefnemers voerden actief campagne met een duidelijke 

boodschap en beschikten over voldoende middelen en hulp om deze boodschap uit te 

dragen. Ze reageerden bovendien sneller op vragen vanuit de pers en waren daardoor in 

staat klappen uit te delen aan het kamp van de voorstanders. De voorstanders werden 

voortdurend in de verdediging gedrukt. De tegenstanders lijken dit ook deels over zichzelf 

te hebben afgeroepen door de strategische keuze voor een low profile campagne. Het 

initiatief kwam daardoor steeds meer bij de tegenstanders te liggen, en die hebben daarvan 

geprofiteerd door vol in te zetten op het eigen frame: het effect van de verordening op de 

gokverslaving in Zwolle.

Het hielp de voorstanders niet dat zij kritiek te verduren kregen vanuit onverwachte 

hoek — mede-voorstander VVD omwille van het gebruik van de slogan ‘geen bal zonder 

hal’ — en onverdachte hoek — de referendumcommissie over de passieve campagne en de 

dubbelrol van de burgemeester in het referendumproces. De voorstanders waren veel 

meer bezig met het pareren van kritiek dan met het verspreiden van de eigen boodschap. 

En doordat de Zwolse media, de Zwolse Courant in het bijzonder, veel aandacht hadden 
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voor de genoemde kritiek op het gemeentebestuur, lukte het hen ook nauwelijks een eigen, 

krachtige boodschap verspreid te krijgen.

Bovenop dit alles deden zich enkele ontwikkelingen in de mobilisatiefase voor die 

mogelijk van invloed zijn geweest op de uitslag (conditie TRUST). Meest in het oog springen 

de peilingen die vlak voor de stemming werden gepubliceerd. Een overgrote meerderheid 

van de ondervraagde Zwollenaren keerde zich tegen de plannen van Flash Casino’s, FC 

Zwolle, Be Quick ’28 en het gemeentebestuur. Op basis van de peilingen bleek de weerstand 

tegen de verordening zelfs groot genoeg om tot een geldige uitslag te komen. Dat de 

tegen-knop van de stemmachines op de stemdag bij verschillende stembureaus begon te 

slijten — en hier niet op is ingegrepen — zal het negatieve beeld voor kiezers die zich in 

het stemhokje bevonden, alleen maar hebben versterkt. Het slechte weer van 2 maart 

2005 lijkt geen spelbreker te zijn geweest. Hoewel de opkomst bij het referendum maar 

net boven het Nederlands gemiddelde lag, waren voldoende tegenstanders gemotiveerd 

om een tegenstem uit te brengen.

Werkzaam mechanisme in actie

Kijken we naar de volgorde van het werkzame mechanisme, op basis van de analyse van 

de centrale condities in deze casus, dan ontstaat het volgende beeld. Het startpunt wordt 

gekenmerkt door relatief weinig steun voor protestpartijen. Steun voor een referendum 

en bovenal tégen de plannen komt juist van een breed spectrum aan politieke partijen 

— SP, D66 en PBZ — en werd zelfs gesteund door twee coalitiefracties. Steun van het 

maatschappelijk middenveld — de Zwolse kerken — lijkt zelfs belangrijker te zijn geweest 

in het hele proces dan de steun van de Zwolse politieke partijen.

De Zwolse coalitie — die sinds 2002 aan het roer stond — heeft geen halszaak 

gemaakt van de hele kwestie. Dat de fracties van de ChristenUnie en het CDA (verdeeld) 

zich tegen de gewijzigde verordening keerden, heeft niet geleid tot grote problemen in 

de coalitie. Dat was ook niet nodig, want ondanks de tegenstemmen was nog altijd een 

raadsmeerderheid vóór de verordening en tégen een referendum hierover. Tijdens het 

hele proces lieten de activistische coalitiepartners bovendien weinig van zich horen; zij 

voerden nauwelijks publiekelijk campagne. De ruimte aan de kant van de tegenstanders 

werd door het Burgercomité goed opgevuld. Voor de Zwollenaren was verder duidelijk dat 

de kerken tegen waren; hier was in de media — kranten, televisie en radio — ruimschoots 

aandacht aan besteed.

Om imagoschade te voorkomen kozen de voorstanders er bewust voor weinig 

campagne te voeren en de campagne te richten op de inhoud en niet op de emotie. Flash 

Casino’s opteerde voor een rol op de achtergrond om de negatieve sentimenten niet aan 

te wakkeren. Voetbalclub FC Zwolle was meer naar buiten gericht, maar ook hun inzet 

had een beperkte omvang. Desondanks liep het imago van de voorstanders deuken op. 

De eerder besproken dubbelrol van de burgemeester en de dringende adviezen van de 
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Figuur 11.1 Causaal mechanisme winst gemeentelijke referenda Nederland (op basis van de waarheid-
stabelrij van het Zwolse referendum in 2005)
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referendumcommissie waren hier debet aan. De bijzonder kritische media in Zwolle 

berichtten op onderdelen wellicht iets te eenzijdig.

Het imago van de voorstanders was daarentegen een stuk positiever. De centrale 

thematiek en het referendum waren niet alleen een speeltje voor politieke partijen. 

Het verzet vond zijn weg in de Zwolse samenleving. Gokverslaving was een serieus 

aandachtspunt en daar moest niet te lichtzinnig mee worden omgesprongen. De 

samenleving en (een deel van) de politieke partijen vonden elkaar in dit vraagstuk en 

versterkten elkaar. In de aanloop naar de stemming kregen de initiatiefnemers niet te maken 

met gebeurtenissen of ontwikkelingen die afbreuk deden aan het institutioneel vertrouwen 

(conditie TRUST) dat burgers hadden. De intenties van de tegenstanders waren zuiver. Alles 

bij elkaar leidde dit tot hun winst bij het raadgevend referendum in Zwolle.

11.5 Verschillen en overeenkomsten met casus Amsterdam en Groningen

Door het tegenover elkaar plaatsen van de werkzame causale mechanismen van de drie 

casus, kunnen we zien waar de verschillen en overeenkomsten zitten. Dit helpt ons bij het 

beter begrijpen en verklaren van de vraag hoe initiatiefnemers een lokaal referendum 

kunnen winnen. De achtergrond van de verschillen kan drieledig zijn. Ten eerste zijn de 

onderlinge verschillen te verklaren door een afwijkend oplossingspad in de QCA-resultaten 

waartoe de casus behoren. Ten tweede door inhoudelijke verschillen die zich in de casuïstiek 

manifesteren. Ten derde doordat twee QCA-oplossingspaden (Amsterdam en Groningen) 

worden vergeleken met een waarheidstabelrij (Zwolle). In Tabel 11.1 zijn de drie casus per 

conditie tegenover elkaar geplaatst. Verschillende condities komen in twee of drie casus 

voor. De vergelijking richt zich op deze specifieke condities.

Een belangrijke kanttekening bij de volgende vergelijking. De casus Zwolle is niet te 

scharen onder een van de drie oplossingspaden van de QCA-formule. Dit wekte juist onze 

interesse in deze specifieke casus — we wisten niet hoe deze casus leidde tot de uitkomst 

waarvoor wij een verklaring zoeken. Maar dit zorgt er tegelijk voor dat er geen volledig 

‘zuivere’ vergelijking kan plaatsvinden. De casus Amsterdam en Groningen zijn voor de 

totstandkoming en toewijzing aan de oplossingspaden blootgesteld aan een proces van 

booleaanse minimalisering via het Quine-McCluskey-algoritme volgens de ‘Standaard 

Analyse’-procedure.

De casus Zwolle maakte eveneens deel uit van dit analyseproces, maar kon op basis 

hiervan niet worden toegedeeld aan een van de drie oplossingspaden naar winst. Vandaar 

dat we voor de casus Zwolle gebruikmaken van de niet-geminimaliseerde gegevens uit de 

desbetreffende waarheidstabelrij. Voor de casus Amsterdam en Groningen gaan we uit van 

de oplossingspaden (in Tabel 11.1 geven de grijze cellen dus aan welke condities geen deel 

uitmaken van de oplossingspaden). Dit is volgens ons de enige werkbare wijze waarop de 

beoogde vergelijking kan plaatsvinden. Een van de directe consequenties van deze keuze 

is dat voor de casus Zwolle voor elk van de vijf condities informatie voorhanden is. De 
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waarheidstabel bevat namelijk alle logisch mogelijke combinaties van condities; in elke casus 

zijn alle condities aan- of afwezig en hebben deze dus alle een score. Bij het minimaliseren 

kunnen bepaalde condities in de oplossingsformule overbodig blijken te zijn.

Tabel 11.1 Verschillen en overeenkomsten casus Amsterdam (2002), Groningen (2001) en Zwolle (2005)

Casus Conditie TURN Conditie SUP

Amsterdam - Tegenstanders beschikten over relatief weinig 
financiële middelen in vergelijking met de 
voorstanders.
- Tegenstanders beschikten over veel vrijwilligers 
die zeer actief waren in het aanvraagproces en de 
campagne.
- Bij de groep tegenstanders waren diverse 
(maatschappelijke) organisaties aangesloten.
- Voorstanders beschikten over professionals 
met ervaring met vergelijkbare processen.
- Tegenstanders hadden profijt van de 
combinatie van het gemeentelijke referendum 
met algemene verkiezingen.

- Partijen in de gemeenteraad waren 
verdeeld over de kwestie en stemden 
langs de lijn coalitie/oppositie.
- ‘Politieke elites’ waren in 
meerderheid voor de plannen; 
‘maatschappelijke elites’ waren in 
meerderheid tegen de plannen.
- Een politieke frontrunner maakte een 
inhoudelijke draai tijdens het proces: 
van tegenstander naar voorstander 
die de plannen publiekelijk moest 
verdedigen.

Groningen - Tegenstanders beschikten over relatief veel 
financiële middelen in vergelijking met de 
voorstanders.
- Tegenstanders beschikten over veel vrijwilligers 
die zeer actief waren in het aanvraagproces en de 
campagne.
- Bij de groep tegenstanders waren diverse 
(maatschappelijke) organisaties aangesloten.
- Voorstanders wilden en konden voor een 
deel geen gebruikmaken van professionals met 
ervaring met vergelijkbare processen.
- Tegenstanders maakten slim gebruik van 
professionals met ervaring met dergelijke 
processen.

Zwolle - Tegenstanders beschikten formeel over minder 
financiële middelen in vergelijking met de 
voorstanders. In de praktijk bleek het verschil in 
financiële middelen een stuk minder groot.
- Tegenstanders beschikten over veel vrijwilligers 
die zeer actief waren in het aanvraagproces en in 
iets mindere mate in de campagne.
- Bij de groep tegenstanders waren diverse 
(maatschappelijke) organisaties aangesloten.
- Voorstanders beschikten nauwelijks over 
professionals met ervaring met vergelijkbare 
processen.
- Tegenstanders voerden actiever campagne, 
waardoor zij in staat waren de voorstanders te 
verzwakken.
- Tegenstanders stonden in de campagne al vanaf 
het begin op voorsprong, zo bleek uit peilingen.

- Partijen in de gemeenteraad en zelfs 
binnen de coalitie waren verdeeld 
over de kwestie en stemden ook 
verdeeld over de kwestie.
- ‘Politieke elites’ stemden weliswaar 
verdeeld, maar waren met steun van 
de oppositie in meerderheid voor de 
plannen. ‘Maatschappelijke elites’ 
waren verdeeld over het vraagstuk 
(bijvoorbeeld FC Zwolle contra 
Zwolse kerken).
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Casus Conditie PROT Conditie TRUST

Amsterdam - Tegenstanders werden nauwelijks 
geconfronteerd met negatieve 
berichtgeving. Dit leidde tot een 
positief imago.
- In de aanloop naar het referendum 
stapte een partij uit de coalitie om een 
andere verzelfstandigingskwestie.
- Het GVB bevond zich in onrustig 
vaarwater en functioneerde, ook in 
de ogen van veel kiezers, niet naar 
behoren.
- Vanwege negatieve gevolgen van 
externe verzelfstandigingen bij 
andere organisaties, ontstond bij veel 
kiezers vrees voor de gevolgen. Er 
was weinig vertrouwen dat het nu wel 
goed zou uitpakken.

Groningen - De protestpartij in de gemeenteraad stemde 
tegen de plannen en was een van de drijvende 
krachten achter het referenduminitiatief.
- De drijvende politieke partijen achter het 
initiatief wisten dat ze weinig steun hadden 
onder de bevolking en creëerden daarom een 
brede protestbeweging. Deze beweging was op 
papier beter in staat om steun te vergaren voor 
het initiatief.

- Tegenstanders werden niet 
geconfronteerd met negatieve 
berichtgeving. Dit leidde tot een 
positief imago.
- Verschillende voorstanders 
kregen te maken met negatieve 
berichtgeving. Dit leidde tot een 
negatief imago.
- Een deel van de voorstanders kreeg 
te maken met interne kritiek die 
publiek werd gemaakt.
- Risico’s voor de gebouwen aan de 
Grote Markt door de plannen konden 
niet volledig worden uitgesloten. Men 
nam een gok met de ‘huiskamer’ van 
Groningen.

Zwolle - De protestpartij in de gemeenteraad was 
betrokken bij het initiatief tot een referendum, 
maar speelde in het verdere proces en de 
campagne geen doorslaggevende rol.
- Zowel unusual suspects als meer 
mainstreampartijen, burgers en 
maatschappelijke organisaties speelden een 
belangrijkere rol.
- Het initiatief was mede door de betrokkenheid 
van unusual suspects niet een actie tegen het 
lokaal bestuur maar eerder tegen nadelige 
gevolgen voor in potentie alle Zwollenaren.

- Tegenstanders werden niet 
geconfronteerd met negatieve 
berichtgeving. Dit leidde tot een 
positief imago.
- Voorstanders kregen geregeld te 
maken met negatieve berichtgeving. 
Dit leidde tot een negatief imago. Dit 
kwam deels door soms wat eenzijdige 
berichtgeving in de lokale media.
- Voorstanders hadden onvoldoende 
oog voor de potentieel verstrekkende 
gevolgen voor gokverslaving. 
Financiële belangen leken te 
prevaleren boven het welzijn van (een 
deel van) de Zwolse bevolking.
- De voorgestelde plannen sloten 
niet aan bij de plaatselijke cultuur in 
Zwolle.
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De volgende verschillen en overeenkomsten in de bovenstaande tabel vallen op. Ten 

aanzien van de conditie TURN komt naar voren dat de financiële middelen die de beide 

kampen hebben om campagne te voeren per casus nogal verschillend zijn. In het geval 

van Amsterdam en Groningen beschikten de voorstanders over relatief veel middelen 

ter verdediging van het (voor)genomen raadsbesluit. In Zwolle was er in financiële zin 

ook sprake van een financieel verschil in het voordeel van de voorstanders. Maar door de 

hulp van bevriende bedrijven, die tegen kostprijs werkten, was het werkelijke verschil in 

Zwolle uiteindelijk relatief bescheiden. In deze afweging is geen rekening gehouden met 

de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het kamp van de tegenstanders. Als we dit laten 

meewegen, wordt het verschil in campagnekracht tussen de beide kampen nog minder. 

We zien overigens in alle drie de casus dat de tegenstanders konden rekenen op veel 

steun van vrijwilligers die zich actief inzetten. Deze steun lijkt nodig om überhaupt een 

referenduminitiatief om te zetten in een daadwerkelijk referendum. Zonder deze steun 

is het een stuk lastiger om voldoende ondersteuningsverklaringen op te halen en zo de 

stemming af te dwingen.

In de mobilisatiefase in aanloop naar de stemming helpt het als deze wordt 

gecombineerd met algemene verkiezingen (casus Amsterdam). Een effect van een 

eventuele opkomst- of uitkomstdrempel wordt daardoor gedeeltelijk geneutraliseerd. De 

verwachte opkomst voor het referendum is immers hoger en daarmee ook de kans dat een 

van de twee kampen de stemming wint met een rechtsgeldige uitslag. Overigens leidt een 

gecombineerde stemming niet altijd tot winst voor de tegenstanders. Kiezers moeten in de 

campagne nog altijd overtuigd worden door de argumenten voor en tegen de voorliggende 

Casus Conditie GOV

Amsterdam

Groningen - Voornaamste voorstanders van de plannen 
bestuurden al geruime tijd.
- De kwestie speelde eveneens al geruime tijd en 
was en werd breed publiekelijk uitgemeten.
- Voorstanders kregen een hardnekkig negatief 
frame opgeplakt in de campagne.

Zwolle - Voorstanders van de plannen bestuurden 
Zwolle al geruime tijd.
- Interne verdeeldheid binnen de coalitie vormde 
geen aanleiding tot conflicten. Met steun van de 
oppositie kon een meerderheid van de coalitie 
de plannen doorzetten. Verder werd met 
oppositiesteun een eerste referendumverzoek 
afgewezen. Een externe factor leidde tot het 
referendum.
- Tijdens de campagneperiode waren 
tegenstanders in de coalitie nauwelijks actief.
- Voorstanders kregen veel kritiek te verduren 
tijdens de campagne.
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kwestie. Zelfs met een geldigheidsquorum en zonder gecombineerde verkiezingen zijn de 

tegenstanders in staat om een stemming te winnen (casus Groningen en Zwolle).

De conditie SUP speelde voornamelijk een rol bij de stemming in Amsterdam en in (de 

waarheidstabelrij van) Zwolle. Opvallend zijn hier de verschillen in steun van de politieke 

elite voor de (voor)genomen plannen. Daar waar de Amsterdamse raad verdeeld was 

langs de lijn coalitie (voor) en oppositie (tegen), had de coalitie in Zwolle steun nodig van de 

oppositie om tot een meerderheid te komen. Binnen de Zwolse coalitie bestond onenigheid 

over het verhogen van het aantal speelautomaten(hallen) in de gemeente. Ook was de 

‘maatschappelijke elite’ in Zwolle meer verdeeld dan die in Amsterdam. Dat een fervent 

tegenstander van de externe verzelfstandiging van het GVB na de raadsverkiezingen van 

2002 het verzelfstandigingsbesluit publiekelijk moest verdedigen, heeft het standpunt van 

de Amsterdamse elite eerder verzwakt dan versterkt.

Bij de conditie over steun voor protestpartijen zien we een duidelijk contrast tussen 

de casus in Groningen en in Zwolle (conditie PROT). In Groningen was een protestpartij 

de drijvende kracht achter het referendum en de campagne, en deze partij droeg daarmee 

aanzienlijk bij aan de winst van de initiatiefnemers. In het geval van Zwolle was eveneens 

een protestpartij betrokken bij het initiatief en de campagne, maar de rol en betekenis van 

deze partij voor de winst was minder groot. We kunnen hieruit opmaken dat protestpartijen 

zeker de neiging hebben een referendum af te dwingen en zich bij een initiatief aan te 

sluiten. Dit betekent alleen niet dat hun betrokkenheid per definitie nodig is om tot een voor 

tegenstanders succesvol resultaat te komen. Deze veronderstelling wordt ondersteund 

door de QCA-resultaten. De conditie SUP is geen noodzakelijke, laat staan een voldoende 

voorwaarde, voor winst, maar vormt wel onderdeel van meerdere oplossingspaden.

Vertrouwen is in de casusstudies bezien in het licht van de campagne (conditie 

TRUST). Werden de voor- en tegenstanders geconfronteerd met negatieve berichtgeving 

die van invloed kan zijn geweest op het vertrouwen in de partijen? In de drie casus was er in 

het proces en de campagne veel kritiek op de voorstanders. Zij hadden volgens de critici met 

hun plannen niet het beste voor met de inwoners van de gemeente. In de media — die het 

gemeentebestuur kritisch horen te volgen — was er relatief veel aandacht voor de kritiek op 

de voorstanders. Deze laatsten gaven op hun beurt zelf minder kritiek op de tegenstanders, 

waardoor daar ook logischerwijs minder over verscheen in de plaatselijke media en het 

publieke debat. Kiezers die het nieuws volgden, zagen dat voorstanders werden aangevallen 

en zelf weinig klappen uitdeelden. Zij stonden toch vooral in de verdedigende stand.

De verklaring hiervoor moet voor een deel worden gezocht in de rol en strategie 

van het kamp van de voorstanders, dat vaak bestaat uit het gemeentebestuur en private 

en/of maatschappelijke organisaties. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor 

de organisatie van een referendum en een opkomstbevorderende campagne, én heeft 

daarnaast nog een eigen mening. Verder vertegenwoordigt het bestuur de gehele bevolking, 

dus ook de tegenstanders. Dit zorgt er in combinatie met de vermenging van rollen soms 
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voor dat het bestuur niet voluit campagne voert op het scherpst van de snede. Een andere 

verklaring die in de casus wordt gegeven is dat een felle, uitgebreide campagne emoties 

kan oproepen en de tegenstanders daardoor meer gemotiveerd worden te gaan stemmen.

De conditie GOV — de honeymoon-periode — speelde een rol bij de referenda in 

Groningen en Zwolle. In beide gevallen was de lokale coalitie al relatief lang aan de macht. 

Toch lijkt deze conditie niet heel gewichtig te zijn geweest in het proces en de campagne. In 

beide gevallen ging het referendum over vraagstukken die al geruime tijd in de gemeente 

werden besproken. De ter stemming voorliggende (voor)genomen besluiten waren 

(gedeeltelijk) het resultaat van die langlopende discussies. Het publieke debat spitste 

zich toe op het (voor)genomen raadsbesluit en minder op eerdere gebeurtenissen die 

zich afspeelden binnen de lokale coalitie, zoals politieke crises of onenigheid. Kritiek op 

de handelwijze van het bestuur beperkte zich tot het vraagstuk van het referendum. Er 

werden met andere woorden geen oude koeien uit de sloot gehaald.

11.6 Lessen uit Zwolle voor het QCA-model

Naar een nieuwe betekenis en operationalisatie van de conditie SUP

De casus Zwolle is geselecteerd en geanalyseerd omdat deze (mogelijk) inzicht kon geven 

in ontbrekende onderdelen voor de verklaring van de uitkomst winst. Op basis van de 

casusanalyse komen twee factoren naar boven die zouden kunnen leiden tot aanpassing van 

het QCA-model: eenzijdige berichtgeving in de media en interne verdeeldheid in de lokale 

coalitie. Een beoordeling van deze beide factoren leidt ertoe dat we de conditie SUP (steun 

van de elite) anders benaderen en operationaliseren in het model. We kiezen er dus niet 

voor om een conditie toe te voegen die betrekking heeft op eenzijdige mediaberichtgeving. 

Hieraan ligt de volgende afweging ten grondslag.

Eenzijdige berichtgeving in de media komt weliswaar naar voren in de conclusie 

van Lunsing (2008), maar komt veel minder sterk tot uiting in de evaluatie van Rosema 

(2005). Lunsing baseert zijn bevinding vooral op gesprekken met direct betrokkenen, 

terwijl Rosema de krantenartikelen zelf heeft geanalyseerd. De belangrijkste conclusie 

van Rosema is, zoals hiervoor aangehaald, dat de Zwolse Courant vooral aandacht had 

voor de kritiek van verschillende oppositiefracties op het gemeentebestuur. Maar de 

tegenstanders van de plannen kregen niet meer aandacht in de krant dan de voorstanders. 

We vinden de aangedragen conclusie van een ‘eenzijdige berichtgeving’ in het voornaamste 

medium rond dit referendum daarom te zwaar aangezet. In het algemeen was er voldoende 

aandacht voor de uiteenlopende meningen over het vraagstuk. We gaan er dan ook vanuit 

dat deze factor niet doorslaggevend is geweest voor de winst. Daarom laten we het door 

sommige betrokkenen aangehaalde vermoeden van eenzijdige berichtgeving verder buiten 

beschouwing.
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De tweede factor had betrekking op de interne verdeeldheid in de lokale coalitie. 

De conditie SUP (‘elite consensus’) is in het bestaande QCA-model geoperationaliseerd 

op basis van het aantal raadsleden dat zich voor of tegen het (voor)genomen raadsbesluit 

uitsprak (zie hoofdstuk 6). Als een raadsmeerderheid instemde met de plannen, codeerden 

we dit als ongunstig voor de winstkansen van de initiatiefnemers. De casus Zwolle maakt 

duidelijk dat een simpele rekensom van het aantal raadsleden voor of tegen geen volledig 

beeld geeft van de mate van consensus onder de elite. De coalitie in Zwolle bleek namelijk 

intern verdeeld. Het college wist intern niet tot een compromis te komen over de uitbreiding 

van het aantal speelautomaten. De CDA-fractie stemde verdeeld over het vraagstuk en de 

ChristenUnie stemde unaniem tegen. Zonder steun van enkele oppositiepartijen — de VVD 

en Swollwacht — zou er überhaupt geen raadsmeerderheid zijn geweest voor de plannen.

Deze constatering doet ons vermoeden dat de conditie ‘elite consensus’ mogelijk een 

andere definitie vergt die doorslaggevend is voor winst. Deze nieuwe definitie hangt samen 

met de scheidslijn tussen oppositie- en coalitiepartijen. In de bestaande operationalisatie 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen raadsleden van coalitie- en oppositiepartijen; 

daar kijken we alleen naar het totale aantal raadsleden dat voor of tegen heeft gestemd. 

De casusanalyse geeft echter aanleiding het onderscheid tussen de oppositie en coalitie 

nadrukkelijk in het QCA-model naar voren te laten komen. Deze constatering betekent dat 

we het bestaande QCA-model dienen te herzien en een nieuwe analyse dienen uit te voeren.

QCA-analyse revisited

Wat houdt het voorgaande in voor ons QCA-model? We voegen geen additionele conditie 

toe aan het model, maar vullen de bestaande conditie SUP anders in. Het centrale kenmerk 

van de conditie SUP gaat over de vraag of er interne verdeeldheid binnen de coalitie is of 

niet. Stemt de coalitie verdeeld over het vraagstuk, dan coderen we de casus op de conditie 

SUP met de waarde 1 (staat voor interne verdeeldheid; gunstig voor de initiatiefnemers). 

Indien de lokale coalitie de gelederen gesloten houdt, coderen we de casus met de waarde 

0 (staat voor geen interne verdeeldheid; niet gunstig voor de initiatiefnemers). De data en 

kalibratie van alle dertig casus staan in bijlage F.

Met conditie SUP (nieuw) is een nieuwe QCA-analyse gedaan. De procedure is gelijk 

aan die in hoofdstuk 7. Voor de uitleg en betekenis van de verschillende stappen en centrale 

concepten verwijzen wij naar dit hoofdstuk. We bespreken hieronder de belangrijkste 

resultaten van de herziene QCA-analyse voor de uitkomst winst (de uitkomst niet-winst 

laten we buiten beschouwing). Net als in de eerdere analyse zijn er geen noodzakelijke 

condities. De conditie TURN (opkomst bij het referendum) komt net als in de eerste analyse 

in de buurt van een noodzakelijke conditie; alleen valt de relevantie van noodzakelijkheid 

met de waarde 0.529 (te) laag uit (zie Tabel 11.2). De conclusie is dan ook dat TURN nog 

altijd niet als noodzakelijk kan en mag worden beschouwd (Schneider & Wagemann, 2012).



323

Casus Zwolle (2005) over de gewijzigde verordening op de speelautomatenhallen

Tabel 11.2 Analyse van aan- en afwezigheid noodzakelijke condities voor winst (nieuw)

Conditie233 Cons. Nec. Cov. Nec. RoN

TURN 1.000 0.619 0.529

turn 0.000 0.000 0.700

SUP (nieuw) 0.385 0.556 0.840

sup (nieuw) 0.615 0.381 0.409

PROT 0.538 0.467 0.652

prot 0.462 0.400 0.625

TRUST 0.846 0.458 0.316

trust 0.154 0.333 0.857

GOV 0.538 0.389 0.522

gov 0.462 0.500 0.750

Het tweede deel van de analyse richt zich op het identificeren van condities die 

een voldoende voorwaarde vormen. Het startpunt voor dit deel van de analyse is de 

waarheidstabel (truth table), met daarin alle rijen met mogelijke combinaties van condities 

die empirische casus bevatten (zie Tabel 11.3). Van de 32 (25) logische combinaties van 

condities komen achttien combinaties daadwerkelijk voor. De resterende veertien rijen 

betreffen logical remainders, waarvoor geen empirisch materiaal voorhanden is, maar die wel 

een rol spelen in het proces van booleaanse minimalisering en daarmee het eindresultaat.

Iedere rij in Tabel 11.3 met als uitkomst waarde ‘1’ (kolom ‘OUT (N)’) is een voldoende 

voorwaarde voor winst. In de tabel zijn echter enkele inconsistenties waar te nemen. Van 

twee waarheidstabelrijen — nummers 28 en 19 — ligt de consistentiewaarde (Incl.) onder de 

waarde 1.000. Dit betekent dat deze rijen empirische casus bevatten die zowel de aan- als 

afwezigheid van de te verklaren uitkomst vertonen. In rij 28 is de casus Adam97a de enige 

met de uitkomst niet-winst; in rij 19 is de casus Gorch99 de enige met de uitkomst niet-

winst. Onze oplossingsstrategie voor deze tegenstrijdige waarheidstabelrijen (contradictory 

truth table rows) is dat we ons laten leiden door de omvang van de inconsistenties in de 

waarheidstabelrijen. We staan enige inconsistentie toe en accepteren een minimale 

consistentiewaarde van 0.750 voor de inclusie van een specifieke waarheidstabelrij in 

het minimaliseringsproces (kolom Incl. in Tabel 11.3). Deze ondergrens is een gangbare 

grenswaarde voor voldoende voorwaarde (Ragin, 2008; Schneider & Wagemann, 2012, 

p. 127; Meyer et al., 2015). Minstens driekwart van alle casus die bij een bepaalde rij 

horen moeten de uitkomst winst vertonen om deel uit te maken van de booleaanse 

minimaliseringsprocedure. Zes rijen voldoen aan het criterium van een minimale 

consistentiewaarde van 0.750.

233 Condities die zijn weergegeven met hoofdletters (bijvoorbeeld TURN) duiden op de aanwe-
zigheid (cijfer ‘1’ in crisp-set QCA-termen) van een conditie. Wanneer condities zijn geschre-
ven met een kleine letter (bijvoorbeeld turn) gaat het om de afwezigheid (cijfer ‘0’ in crisp-set 
QCA-termen) van de desbetreffende conditie.

11
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Tabel 11.3 Crisp-set-waarheidstabel234 voor winst (nieuw)

Rij TURN SUP PROT
(nieuw)

TRUST GOV OUT 
(N)

Incl. PRI Casus

24. 1 0 1 1 1 1 (3) 1.000 1.000 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06

21. 1 0 1 0 0 1 (2) 1.000 1.000 Leid95; Delft06

23. 1 0 1 1 0 1 (1) 1.000 1.000 Adam02

27. 1 1 0 1 1 1 (1) 1.000 1.000 Voernd03

32. 1 1 1 1 1 1 (1) 1.000 1.000 Huizn04

28. 1 1 0 1 1 1 (4) 0.750 0.750 Gravel96; Adam97a; 
Zndvrt97; Zwol05

19. 1 0 0 1 0 0 (3) 0.667 0.667 Adam95a; Adam95b; Gorch99

8. 0 0 1 1 1 0 (3) 0.000 0.000 Hilvsm04; Anhm13; Rttrdm16

20. 1 0 0 1 1 0 (2) 0.000 0.000 Zwol96; Soest05

22. 1 0 1 0 1 0 (2) 0.000 0.000 Grong05; AdamCtm14

3. 0 0 0 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Nwegn99

4. 0 0 0 1 1 0 (1) 0.000 0.000 Adam97b

6. 0 0 1 0 1 0 (1) 0.000 0.000 AdamWstp08

7. 0 0 1 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Anhm16

11. 0 1 0 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Amrsf95

12. 0 1 0 1 1 0 (1) 0.000 0.000 Adam01

17. 1 0 0 0 0 0 (1) 0.000 0.000 AdamWst10

31. 1 1 1 1 0 0 (1) 0.000 0.000 Enkhzn02

Via het proces van booleaanse minimalisering zijn we, met behulp van de 

computersoftware, in staat drie oplossingstermen, ook wel paden van conjuncturele 

causaliteit genoemd, te identificeren voor winst via de tussenoplossing (intermediate 

solution). De keuze voor de tussenoplossing — in plaats van de complexe en meest spaarzame 

oplossing — wordt ingegeven door de verwachting, gebaseerd op theoretische noties, 

dat de aanwezigheid van de condities zal leiden tot winst voor de initiatiefnemers. De 

tussenoplossing, uitgedrukt in booleaanse operatoren, is de volgende:

234 OUT staat voor de uitkomstwaarde. N staat voor het aantal casus in de configuratie. Incl. staat 
voor de sufficiency inclusion score, ook wel de consistentiescore genoemd. PRI staat voor propor-
tional reduction in inconsistency. Deze indicator is van belang voor de fuzzy-set-variant van QCA 
voor het vaststellen van het mogelijke probleem van simultane subset-relaties. Een simultane 
subset-relatie doet zich voor als een (combinatie van) conditie(s) voldoende blijkt te zijn voor 
zowel de uitkomst (Y) als de niet-uitkomst (~Y). Dit is logisch tegenstrijdig met elkaar: een en 
dezelfde conditie kan niet een voldoende voorwaarde zijn voor de uitkomst en niet-uitkomst. 
PRI geeft aan in hoeverre een conditie X specifiek een subset is van de uitkomst (Y) en niet 
een subset van de niet-uitkomst (~Y). Een relatief lage PRI-score, bijvoorbeeld onder de 0.5, 
wijst op een mogelijke simultane subset-relatie (Schneider & Wagemann, 2012, pp. 242-243). 
De volgorde waarin de rijnummers in de waarheidstabel zijn gepresenteerd is gebaseerd op 
de mate van inclusie ten opzichte van de uitkomst. De rij met de hoogste inclusiescore én de 
meeste casus staat bovenaan.
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TURN*sup*PROT*gov + TURN*SUP*prot*TRUST + TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT 

(winst)

Bovenstaande uitkomstformule, bestaande uit drie oplossingspaden laat zich als 

volgt lezen. In het eerste pad leiden een relatief hoge opkomst gecombineerd met relatief 

veel elite consensus binnen de gemeenteraad voor de plannen, met relatief veel steun 

voor protestpartijen onder de bevolking en een relatief korte periode dat het college van 

burgemeester en wethouders bestuurt tot winst voor initiatiefnemers bij gemeentelijke 

raadgevende referenda. In het tweede pad leiden een relatief hoge opkomst, relatief weinig 

elite consensus binnen de gemeenteraad voor de plannen, een relatief lage mate van steun 

voor protestpartijen onder de bevolking en relatief lage mate van institutioneel vertrouwen 

onder de bevolking tot winst voor initiatiefnemers bij gemeentelijke raadgevende referenda. 

In het derde pad leiden een relatief hoge opkomst, relatief veel steun voor protestpartijen 

onder de bevolking, relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking 

en een relatief lange periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt 

tot winst voor de initiatiefnemers bij gemeentelijke raadgevende referenda. De drie paden 

hebben tezamen een solution consistency van 0.917 en een solution coverage van 0.846 (zie 

Tabel 11.4). Dit betekent dat deze drie paden op relatief consistente wijze 84,6% van de 

door initiatiefnemers gewonnen referenda verklaren. Het gaat hier om drie paden die alle 

drie een voldoende voorwaarde zijn voor winst.

Tabel 11.4 Voldoende condities voor winst235 (nieuw)

Pad Tussenoplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. TURN*sup*PROT*gov 1.000 1.000 0.231 0.231 Leid95; Delft06; Adam02

2. TURN*SUP*prot*TRUST 0.800 0.800 0.308 0.308 Voernd03; Gravel96; 
Adam97a; Zndvrt97; 
Zwol05

3. TURN*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.308 0.308 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06; Huizn04

Totale oplossing 0.917 0.917 0.846

Solution coverage: 0.846; solution consistency: 0.917

Het eerste pad van de oplossingsformule dekt drie casus: Leiden (1995), Delft (2006) 

en Amsterdam (2002). Het tweede pad dekt vijf casus: Voerendaal (2003), ’s-Graveland 

(1996), Amsterdam (1997a), Zandvoort (1997) en Zwolle (2005). Het derde pad dekt vier 

235 Incl. staat voor de sufficiency inclusion score, ook wel de consistentiescore genoemd. Cov.r. staat 
voor de raw coverage score. Cov. u. staat voor de unique coverage score. PRI staat voor Proportional 
Reduction in Consistency. Deze numerieke waarde geeft aan in hoeverre het zinvol is te weten 
dat een (configuratie van) conditie(s) X een subset is van de uitkomst Y en geen subset van de 
uitkomst ~Y (negatie, afwezigheid) (Schneider & Wagemann, 2012, p. 242).

11
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casus: Amsterdam-Spaarndammerbuurt (1997), Groningen (2001), Nijmegen (2006) en 

Huizen (2004).

Wanneer de waarden van de solution consistency en solution coverage onder de 0.750 

komen, spreken we van een slecht gespecifieerd model (Legewie, 2013). Aangezien de 

consistentiewaarde ruim boven de 0.750 ligt (0.917), beschouwen we het resultaat als 

zijnde een voldoende voorwaarde. Ten aanzien van de totale dekkingsgraad ligt de waarde 

eveneens boven de 0.750. De waarde 0.846 geeft aan dat 84,6% van de relevante casus 

wordt gedekt door de drie paden van de tussenoplossing. De conclusie is dan ook dat de 

uitkomstformule voldoet aan de daaraan gestelde criteria.

De laatste stap in de analyse betreft de omgang met logical remainders. Achttien van 

de 32 mogelijke logische combinaties van condities worden gedekt door het empirische 

materiaal. Dit betekent dat er veertien rijen in de waarheidstabel zijn die geen empirisch 

materiaal bevatten (zie ter illustratie Tabel 7.10). Gelet op de relatief beperkte hoeveelheid 

casus in het onderzoek, is dit geen heel bijzonder gegeven. Net als in de eerdere QCA-analyse 

in hoofdstuk 7, houden we rekening met de logical remainders door middel van een bewuste 

keuze voor de tussenoplossing in plaats van een van de andere twee mogelijke typen 

oplossingsformules. Voor de berekening van deze formule maakt de computersoftware, op 

aangeven van de onderzoeker, simplificerende assumpties ten aanzien van de verschillende 

logical remainders. Aangezien we verwachten dat de aanwezigheid van een conditie leidt tot 

winst voor de initiatiefnemers, zijn deze assumpties (directional expectations) gecodeerd 

met de waarde ‘1’. De hierboven gepresenteerde en besproken tussenoplossing houdt dus 

rekening met het fenomeen van logical remainders en past het beste bij deze analyse.

QCA-analyse (oud) contra QCA-analyse (nieuw)

De ‘oude’ en ‘nieuwe’ QCA-analyse verschillen van elkaar op twee onderdelen: de 

consistentie én de dekkingsgraad van de oplossingsformule. In de oude QCA-analyse 

lag de consistentie van de oplossingsformule op 1.000 en de dekkingsgraad van de 

oplossingsformule op 0.769. Vergelijken we dit met de nieuwe oplossingsformule, dan 

valt de consistentie in de nieuwe formule iets lager uit (0.917 contra 1.000) en valt de 

dekkingsgraad hoger uit (0.846 contra 0.769).

De lichte daling van de consistentiegraad is toe te schrijven aan casus Amsterdam 

(1997a). Dit referendum over de aanleg van de woonwijk IJburg in het IJmeer werd niet 

gewonnen door de initiatiefnemers — de uitkomst was ongeldig —, maar valt toch onder 

het tweede pad van de tussenoplossing. Dit maakt het een deviant case for consistency, die 

enigszins afbreuk doet aan de robuustheid van de oplossing.

De dekkingsgraad van de oplossingsformule valt hoger uit. Dit betekent dat met de 

nieuwe formule meer casus kunnen worden verklaard. Het gaat om in totaal 84,6% van 

alle casus met de uitkomst winst. In de eerdere situatie ging het nog om 76,9% van de door 

initiatiefnemers gewonnen casus. Al met al lijkt de nieuwe QCA-oplossing iets robuuster 
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dan de oude oplossing. Nadeel is wel dat de tussenoplossing in de nieuwe situatie iets 

complexer is geworden. Alle drie de oplossingspaden bestaan uit een combinatie van vier 

condities; in de oude formule bestond het eerste pad nog uit drie condities.

Om te bezien of het aantal en het soort mogelijk problematische casus is toegenomen 

of afgenomen, dienen we alle dertig casus in te delen naar de vier mogelijke typen op basis 

van de nieuwe tussenoplossing: typical cases, deviant cases for consistency, deviant cases for 

coverage en individually irrelevant cases (Schneider & Rohlfing, 2013) (zie Figuur 11.2).

De typical cases (cel 1) en individually irrelevant cases (cel 3) zijn ‘goede’ casus. Casus 

die in cel 1 vallen zijn empirische manifestaties van zowel de te verklaren uitkomst als de 

oplossingspaden die een voldoende voorwaarde vormen. Alle casus in deze cel vertonen 

de uitkomst winst en vinden hun verklaring in de tussenoplossing. Casus die in cel 3 vallen 

kenmerken zich door de afwezigheid van de oplossingspaden die een voldoende voorwaarde 

vormen, in combinatie met afwezigheid van de onderzochte uitkomst. We beogen deze 

casus niet te verklaren, omdat ze niet beschikken over de uitkomst winst. Ze doen geen 

afbreuk aan de resultaten en de kracht van de oplossing. Dit zijn daarom irrelevante casus 

voor onze zoektocht naar verklaringen.

Crisp-set 
lidmaatschap 
in de uitkomst 

voor winst

(4)
Deviant cases for coverage

(N=2)

[Adam95a; Adam95b]

(1)
Typical cases

(N=11)

[Leid95; Adam02; Delft06; Gravel96; 
Zndvrt97; Voernd03; Zwol05; AdamSp97; 

Grong01; Huizn04; Nmgen06]

(3)
Individually irrelevant cases

(N=16)

[Nwegn99; Adam97b; AdamWstp08; 
Anhm16; Anhm13; Hilvsm04; Rttrdm16; 

Amrsf95; Adam01; AdamWst10; 
Gorch99; Soest05; Zwol96; AdamCtm14; 

Grong05; Enkhzn02]

(2)
Deviant cases for consistency

(N= 1)

[Adam97a]

Crisp-set lidmaatschap in de tussenoplossing voor winst
TURN*sup*PROT*gov + TURN*SUP*prot*TRUST + TURN*PROT*TRUST*GOV

Figuur 11.2 2x2 matrix van typen casus in een csQCA-analyse die een voldoende voorwaarde vormen 
(nieuw)

Casus in cel 4 (deviant cases for coverage) en cel 2 (deviant cases for consistency) 

hebben daarentegen onze bijzondere interesse. Casus in cel 2 kenmerken zich door een 

lidmaatschap in de tussenoplossing, maar een gebrek aan lidmaatschap in de uitkomst. De 

casus Amsterdam (1997a) beschikt over alle criteria voor de uitkomst winst, maar deze casus 

heeft de uitkomst niet-winst. Mogelijke oorzaak is een ontbrekende conditie op basis van 

11
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theoretische verwachtingen die nog kan worden toegevoegd aan een additionele, derde 

QCA-analyse. Deze analyse dient vooraf te worden gegaan door een process-tracing-

analyse van het Amsterdamse referendum over de aanleg van IJburg. Dit valt buiten de 

scope van deze studie en is een aanbeveling voor toekomstig onderzoek. We volstaan hier 

met de constatering dat de oude QCA-analyse geen deviant case for consistency blootlegde 

en de nieuwe QCA-analyse dus wel. Dit is de reden dat solution coverage uitkomt op 0.917 

in plaats van 1.000. Desalniettemin beoordelen we deze uitkomst als zijnde ‘beter’ dan 

het oude resultaat uit de QCA-analyse. Met de nieuwe uitkomst kunnen we meer casus 

verklaren en daarbij accepteren we de licht afgenomen dekkingsgraad.

Uit de nieuwe analyse komen twee deviant cases for coverage naar voren. Het gaat 

om twee Amsterdamse referenda die allebei op woensdag 17 mei 1995 plaatsvonden. De 

eerste stemming ging over de toekomst van het weiland Vrije Geer; de tweede stemming 

over de vorming van de stadsprovincie Amsterdam. Deze casus zijn afwijkend omdat ze 

geen lidmaatschap hebben in de tussenoplossing maar wel in de uitkomst. Ze zijn niet te 

verklaren aan de hand van de uitkomstformule. Verklaringen hiervoor zijn het mogelijk 

ontbreken van een conditie of een geheel pad in de oplossingsformule. Deze casus zorgen 

ervoor dat de consistentie van de QCA-oplossing vermindert; het zijn voorbeelden waarbij 

de uitkomst niet kan worden verklaard door de bestaande paden van de oplossingsformule. 

Een additionele process-tracing-analyse kan worden gebruikt om te achterhalen waardoor 

deze casus toch de uitkomst vertonen. Ook dit is geen onderdeel van deze studie maar van 

toekomstig onderzoek. We constateren wel dat de casus Zwolle (2005) in de herziene QCA-

analyse is opgeschoven van een deviant case for coverage naar een typical case.

Onze diepgravende casusanalyse is hiermee (gedeeltelijk) succesvol gebleken. De 

consistentie van de nieuwe oplossingsformule is immers toegenomen en de casus Zwolle 

is nu een typical case. Daarentegen is de dekkingsgraad van de oplossing afgenomen en is 

de tussenoplossing als geheel iets complexer geworden door de additionele conditie in het 

eerste oplossingspad. Zo blijkt maar dat QCA in combinatie met een process-tracing aanpak 

een vrij iteratief proces is.

11.7 Conclusie

Deze Zwolse casus uit 2005 analyseerden we om meer inzicht te verkrijgen in de redenen 

waarom deze casus afweek van de verwachte QCA-oplossing. Aan de hand van een 

uitvoerige casusanalyse is het werkzaam causaal mechanisme in deze specifieke casus 

blootgelegd. Het mechanisme deelt veel overeenkomsten met de mechanismen in de twee 

eerder onderzochte casus van Amsterdam (2002) en Groningen (2001). Toch week het 

mechanisme op enkele opvallende onderdelen af (zie Tabel 11.1 voor een overzicht). Meest 

in het oog sprong het verwijt van eenzijdige berichtgeving in de media — die gaf vooral 

ruimte aan tegenstanders voor kritiek op de voorstanders van de plannen — en een gebrek 

aan consensus binnen de lokale Zwolse coalitie. Dit laatste bleek op voorhand de meeste 
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invloed te hebben, en is vervolgens voor alle dertig casus in samenhang geanalyseerd via 

een herziene QCA-analyse met een aangepaste conditie SUP. Uit deze analyse komt een 

nieuwe oplossingsformule naar voren die bestaat uit drie paden met ieder vier condities (zie 

Tabel 11.4). Deze nieuwe formule kent een iets lagere consistentie (0.917 contra 1.000) dan 

de oude formule, maar een hogere dekkingsgraad (0.846 contra 0.765). Dit betekent dat 

met de nieuwe formule op relatief consistente wijze 85,6% van alle door de initiatiefnemers 

gewonnen referenda kunnen worden verklaard. In de herziene analyse is de casus Zwolle 

(2005) geen afwijkende casus meer. De casus Amsterdam (1995a) en (1995b) blijven nog 

over als deviant cases for coverage. De casus in Amsterdam (1997a) is geworden tot een 

deviant case for consistency. Via toekomstig onderzoek dat zich richt op nieuwe theoretische 

inzichten en/of verdere process-tracing-analyses kan het in dit hoofdstuk beschreven model 

verder worden versterkt.

11
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12. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De queeste van deze dissertatie was tweeledig. Enerzijds was het een zoektocht naar de 

stand van zaken van het lokale referendum in Nederland. Want in tegenstelling tot de 

beperkte landelijke referendumpraktijk in Nederland, is de praktijk van het referendum 

op gemeentelijk niveau, met tot op heden 215 stemmingen, veel omvangrijker en actueler. 

Wat het gemeentelijke referendum precies behelst is nog omgeven met onduidelijkheid. 

De stand van zaken gaf daarom een uitvoerig overzicht, beschrijving en duiding van de 

Nederlandse referendumpraktijk en de historische en politiek-bestuurlijke ontwikkeling 

en betekenis van het gemeentelijke referendum in de Nederlandse democratische context.

Anderzijds ging het in het tweede deel van deze studie om de vraag hoe de 

initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum de stemming wisten te 

winnen. Er is gezocht naar verklaringen voor hét centrale vraagstuk dat direct verbonden 

is met ieder referendum waar ook ter wereld gehouden: winst of verlies. Wetenschappers, 

politici en het bredere publiek zijn allen gebaat bij meer inzicht in de onderliggende 

mechanismen die winst bij directe volksstemming kunnen verklaren. Dergelijke 

volksraadplegingen kunnen verstrekkende en blijvende (beleids)consequenties hebben 

voor een groot deel van de bevolking. Er is dan ook veel geschreven over referenda en, in 

mindere mate, over winst en verlies bij een stembusgang, zowel in de wetenschappelijke 

literatuur als in meer populaire artikelen. Het beeld dat hieruit ontstaat, is diffuus en leidt 

tot mythes over het referenduminstrument. De vraag was of de heersende mythes en 

veronderstellingen standhielden in de praktijk van het Nederlandse lokale referendum. Met 

deze studie leverden we een bijdrage aan deze discussies en kwamen we op basis van eerste 

analyses tot een voorlopig model voor winst bij gemeentelijke raadgevende referenda.

Deze studie bezag winst vanuit het perspectief van de initiatiefnemers van 

raadgevende referenda (in nagenoeg alle gevallen de tegenstanders van de plannen). In 

een raadgevend referendum komen zij in opstand tegen een (voor)genomen besluit van 

de gemeenteraad. In een volksstemming staan deze twee partijen tegenover elkaar en 

proberen zij de winst binnen te slepen. Als voldoende kiezers voor de voorkeursoptie van 

de initiatiefnemers stemmen, winnen zij het referendum. De uitslag is dus doorslaggevend 

voor de winst. Centraal in het tweede deel van de studie stonden dan ook referenda die 

door burgers zelf waren aangevraagd; zogenaamde raadgevende referenda — qua soort en 

werking grotendeels vergelijkbaar met de recente nationale referenda in Nederland over 

het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne (2016) en de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2017 (2018).

Deze raadgevende referenda waren vanuit het perspectief van het gemeentebestuur 

ongewenste referenda — ze werden immers geïnitieerd door burgers en hadden de potentie 

(voor)genomen besluiten van het gemeentebestuur terug te draaien of ernstig te hinderen 
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of vertragen — en leidden dan ook tot een situatie waarin ‘het bestuur’ in een rechtstreekse 

strijd tegenover (een gedeelte van) ‘het volk’ kwam te staan. In dit proces ontstaat een 

bijzondere dynamiek die we niet, of in veel mindere mate, aantreffen bij raadplegende 

referenda, dat wil zeggen referenda op initiatief van het gemeentebestuur zelf. Beide 

strijdende kampen is er veel aan gelegen de winst binnen te slepen. Er staat voor deze 

groepen iets wezenlijks op het spel. Hier komt bij dat juist deze raadgevende referenda in 

Nederland de laatste jaren aan een opmars bezig zijn. Hoewel referenda op bestuursinitiatief 

nog altijd plaatsvinden, is er een ontwikkeling gaande waarbij het raadgevend referendum 

terrein wint op het raadplegend referendum. De verwachting is dan ook dat referenda, 

ondanks de afschaffing van de Wet raadgevend referendum (Wrr), die alleen referenda 

op nationaal niveau regelde, een rol zullen blijven spelen in gemeenten. Bijna dagelijks 

verschijnen er berichten in de media over nieuwe referenduminitiatieven in Nederlandse 

gemeenten.236

Tussen 1995 en 2016 hebben dertig van deze gemeentelijke raadgevende referenda 

plaatsgehad.237 Alle stemmingen gingen over lokale vraagstukken. De stemmingen 

verschilden van thema, procedures, vraag- en antwoordformuleringen en drempels. De 

verklaring voor deze verschillen moet worden gezocht in de grote vrijheid die Nederlandse 

gemeenten kennen bij het inrichten van het referendum. Er zijn geen specifieke landelijke 

wetten inzake het referendum waaraan gemeenten gebonden zijn. Zolang gemeenten 

binnen de grenzen van de bestaande algemene wetgeving opereren, kennen zij veel vrijheid 

voor wat betreft de inrichting van het referendum.238 Van deze vrijheid maken gemeenten 

gebruik voor het bepalen van de eigen referendumprocedures (zie hoofdstuk 4).

De uitslagen van de dertig georganiseerde raadgevende referenda in Nederlandse 

gemeenten verschillen van elkaar: dertien stemmingen werden gewonnen door de 

initiatiefnemers; zeventien gingen verloren.239 Zowel de burgers als de gemeentebesturen 

236 In het kader van dit promotieonderzoek is in de periode 2014-2018 met behulp van Google 
News Alerts bijgehouden welke nieuwsberichten online verschenen over het lokale referendum. 
Het document met een korte omschrijving van ieder bericht omvat ruim 350 pagina’s en groeit 
nog ieder dag.

237 Het betreft hier alle raadgevende referenda in Nederland tot aan het jaar 2016.
238 Zo mag de uitslag van een referendum niet bindend zijn voor gemeenteraadsleden. Het resul-

taat van een referendum is tot op heden altijd een advies aan de volksvertegenwoordiging. 
Deze voorwaarde is te herleiden tot het lastverbod uit artikel 129 lid 6 Grondwet en artikel 27 
Gemeentewet. Voor meer rechtsstatelijke aspecten in relatie tot referenda, zie Westerweel & 
Van Tienen, 2017a.

239 Tussen 2016 en juli 2018 zijn in drie gemeenten raadgevende referenda georganiseerd. Het gaat 
om referenda in Haarlem (2017), Weesp (2018) en Zaanstad (2018). Daarmee komt het totale 
aantal raadgevende referenda op 33. Deze drie referenda hebben echter geen effect op de 
verklaring van de uitkomst winst. Reden hiervoor is dat alle drie de referenda werden verloren 
door de initiatiefnemers wegens het niet halen van de geldigheidsquorums. Het zijn daarmee 
empirische voorbeelden van de uitkomst niet-winst. Deze verklaring staat niet centraal in het 
onderzoek.
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zijn dus bij machte om een referendum te ‘winnen’. Het afdwingen van een directe 

volksstemming door burgers leidt bovendien niet automatisch tot winst. Een referendum 

leidt niet tot eenrichtingsverkeer in het voordeel van een van de betrokken kampen.

Voor de beantwoording van het eerste gedeelte van de onderzoeksvraag is in 

(gemeentelijke) archieven, websites, (kranten)artikelen en boeken gezocht naar lokale 

referenda in Nederland. Uit het verzamelde materiaal blijkt dat in Nederland een actuele 

referendumpraktijk bestaat die ruim een eeuw oud is. In de periode 1906-juli 2018 zijn in 

totaal 215 gemeentelijke raadplegende én raadgevende referenda georganiseerd. Verreweg 

het grootste gedeelte van de lokale stemmingen is uitgeschreven door gemeentebesturen. 

Sommige besturen, in het begin van de jaren negentig, wilden gewoonweg experimenteren 

met deze vorm van directe democratie. Andere gemeentebesturen gebruikten het 

instrument om een beeld te krijgen van de mening van de bevolking, alvorens of nadat 

de raad een definitief besluit nam over een gewichtige kwestie. Maar er zijn ook gevallen 

bekend dat het gemeentebestuur intern verdeeld was over een vraagstuk. Het referendum 

moest dan de impasse doorbreken. Ook is het voorgekomen dat het bestuur zwichtte onder 

druk van de bevolking tegen een maatregel en daarom alsnog een stemming uitschreef. 

In de meeste gevallen — ruim 70% — respecteerde de gemeenteraad de uitslag van de 

volksstemming. Het bestuur luistert dus in de meeste gevallen naar de wil van het volk.

In relatie tot het tweede gedeelte van de onderzoeksvraag is in de literatuur 

gezocht naar factoren die kunnen bijdragen aan de verklaring van winst in het geval van 

een referendum. Hierbij is niet gezocht naar verklarende factoren op het niveau van 

de individuele kiezer, maar juist naar factoren op geaggregeerd macroniveau (Van den 

Akker, 2018). De keuze voor contextuele factoren op macroniveau sluit goed aan bij de 

veronderstellingen afkomstig uit de literatuur over het referenduminstrument. Bovendien 

is onze focus niet de individuele kiezer maar de omvangrijkere groepen initiatiefnemers 

en gemeentebesturen. Dit vraagt om een analyse van het proces en de context van een 

referendum en niet van individuele kiezers. Met behulp van de systematische kwalitatieve 

vergelijkende analyse is gezocht naar verschillende configuraties of combinaties van 

condities die leiden tot de uitkomst winst. Aan de hand van drie casusstudies zijn resultaten 

en onderliggende mechanismen nader geduid en zijn afwijkende casus diepgaand 

bestudeerd. De resultaten van de systematische kwalitatieve vergelijkende analyse zijn 

hierdoor versterkt.

Wanneer maken initiatiefnemers kans om een raadgevend referendum te winnen? 

Uit de QCA-analyse van de dertig casus — en na een hernieuwde analyse naar aanleiding 

van casusstudies — blijkt dat er drie afzonderlijke paden met verschillende combinaties van 

condities zijn die alle, in wisselende samenstelling en sterkte, winst vanuit het perspectief 

van de initiatiefnemers verklaren. In het eerste pad maken de initiatiefnemers de meeste 

kans op winst als de opkomst bij het referendum relatief hoog is, er relatief veel elite 

consensus binnen de gemeenteraad is voor de plannen, er relatief veel steun is voor 
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protestpartijen onder de bevolking en er sprake is van een relatief korte periode dat het 

college van burgemeester en wethouders bestuurt. In het tweede pad leiden een relatief 

hoge opkomst, relatief weinig elite consensus binnen de gemeenteraad voor de plannen, 

een relatief lage mate van steun voor protestpartijen onder de bevolking en een relatief 

lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking tot winst voor initiatiefnemers 

bij gemeentelijke raadgevende referenda. In het derde pad zorgt een combinatie van een 

relatief hoge opkomst bij het referendum, relatief veel steun voor protestpartijen onder 

de bevolking, relatief weinig institutioneel vertrouwen, en een relatief lange periode dat 

het college van burgemeester en wethouders bestuurt voor winst van initiatiefnemers. 

Verderop gaan we in op de betekenis hiervan voor raadgevende referenda.

In het vervolg van dit hoofdstuk staan we eerst stil bij de ontwikkeling van het 

referendum in Nederland. Vervolgens geven we meer duiding aan de verklaring van winst. 

Daarna bespreken we de aanbevelingen en beperkingen van dit onderzoek, en werpen 

we een blik in de toekomst van het gemeentelijke referendum in Nederland. Ten slotte 

formuleren we enkele suggesties voor toekomstig onderzoek.

12.1 Een eeuw praten over (gemeentelijke) referenda

Op het gebied van referenda kent Nederland een lange maar ambigue geschiedenis. De 

begindagen van het referendum in Nederland zijn terug te voeren tot de ontstaansperiode 

van Nederland als natiestaat. Na de Bataafse omwenteling in 1795 werd een nieuwe 

grondwet opgetuigd. Deze Bataafse Staatsregeling werd in 1797 in een bindend referendum 

voorgelegd aan de kiesgerechtigde bevolking, die deze met een ruime meerderheid verwierp. 

Hierop grepen de radicale democraten de macht en legden zij op 23 april 1798, nadat de 

kieslijsten waren gezuiverd van potentiële tegenstanders, een nieuw grondwetsontwerp 

voor aan de kiesgerechtigde bevolking. Ditmaal pakte het referendum, zoals te verwachten 

viel, positief uit voor het bewind; de Bataafse Staatsregeling werd met grote meerderheid 

van stemmen goedgekeurd. Onder Napoleontisch bewind werden in 1801 en 1805 nog twee 

referenda in Nederland georganiseerd, beide keren eveneens over een grondwetsontwerp.

In het hedendaagse Nederland startte de discussie over de rol en betekenis van het 

referendum in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Discussies over het referendum 

werden gevoerd in het licht van het tweekamerstelsel en de positie van de Eerste Kamer 

binnen dit stelsel. Enkele Tweede Kamerleden zagen meer heil in een eenkamerstelsel 

met de toevoeging van het referendum. Deze mening werd echter niet gedeeld door een 

parlementaire meerderheid.

In 1903 lanceerde Pieter Jelles Troelstra het idee voor de invoering van een facultatief 

correctief wetgevingsreferendum. Burgers konden met deze referendumvariant een 

stemming afdwingen over door de Staten-Generaal aanvaarde wetgeving. Wederom werd 

het referendum gekoppeld aan de afschaffing van de Eerste Kamer. Het referendum moest 
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in de plaats komen van de Eerste Kamer. Het plan kon een Kamermeerderheid echter niet 

behagen en hiermee verdween het referendum van het politieke hoofdpodium.

In de hierop volgende eeuw keerde het referendum meermaals terug in de discussies 

over staatsrechtelijk hervormingen. Steeds waren het (staats)commissies die verschillende 

soorten referenda op de politieke agenda plaatsten. In 1920 adviseerde de staatscommissie-

Ruys de Beerenbrouck een verplicht nationaal referendum te organiseren in het geval van 

een (voorgenomen) wijziging van de Grondwet en bij het ontbreken van een bevoegde 

troonopvolger. Eind maart 1971 liet de commissie-Cals/Donner weten in meerderheid 

tegen de invoering van het referendum en het volksinitiatief te zijn.

De in mei 1982 ingestelde staatscommissie-Biesheuvel oordeelde positiever 

over het referendum. De commissie was unaniem voor de invoering van een facultatief 

bindend referendum op nationaal en decentraal niveau. Ten aanzien van het raadplegend 

referendum was de staatscommissie verdeeld: de ene helft was voor en de andere helft 

tegen. In 1993 presenteerde de commissie-De Koning haar eindrapport, waarin een 

meerderheid zich uitsprak voor invoering van een correctief wetgevingsreferendum én een 

bindend correctief referendum op lokaal bestuursniveau. De Nationale conventie pleitte 

in 2006 voor de invoering van een bindend correctief wetgevingsreferendum. Verder 

adviseerde de Conventie elk door de regering en Staten-Generaal goedgekeurd voorstel 

van grondwetsherziening verplicht voor te leggen aan de bevolking via een referendum. 

Halverwege 2018 maakte de staatscommissie-Remkes via een tussenstand bekend dat 

het overwoog het bindend raadgevend correctief wetgevingsreferendum op te nemen in 

haar aanbevelingen.

Al deze rapporten en adviezen van de (staats)commissies sorteerden tot op heden 

weinig effect. Tot een daadwerkelijke (tijdelijke) invoering van het referendum kwam het 

naar aanleiding van een kabinetscrisis — via het lijmakkoord van het kabinet-Kok II na de 

Nacht van Wiegel in de vorm van de Tijdelijke referendumwet (Trw) — en op eigen initiatief 

van Kamerleden van GroenLinks, PvdA en D66 — in de vorm van de Wrr. Bovengenoemde 

adviezen speelden een rol op de achtergrond en waren vooral behulpzaam voor de 

vaststelling van de randvoorwaarden en de te volgen procedures in het geval van een 

referendum.240 Een politieke doorbraak is er niet mee geforceerd. Desondanks duikt het 

referendum als instrument voor vernieuwing van de democratie steeds op in adviezen van 

relevante (staats)commissies.241

240 Het idee voor een uitkomstdrempel van 30% voor de geldigheid van de uitslag is bijvoorbeeld 
genoemd door de commissie-Cals/Donner en de commissie-Biesheuvel. Deze eis is in 2001 
opgenomen in de Trw. Tussen het eerste advies en de wet zat ruim dertig jaar.

241 De tussenstand van de commissie-Remkes, met daarin het advies voor een bindend correctief 
referendum, is hier een illustratief voorbeeld van. Het tussenrapport van deze staatscommissie 
verscheen in de periode waarin de Eerste Kamer zich boog over de intrekking van de Wrr. Eerder 
werd de Wet op het correctief referendum al door het parlement in tweede lezing weggestemd. 
Dit initiatiefvoorstel van wet, dat een wijziging van de Grondwet behelsde, voorzag in een bin-
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12.2 Een eeuw stemmen in (gemeentelijke) referenda

Ondanks de politieke weerstand tegen invoering van het referendum, zowel nationaal als 

decentraal, blijkt er op gemeentelijk niveau een actuele referendumpraktijk te bestaan. 

Bij gebrek aan een stringent juridisch kader zijn gemeenten zelf gaan experimenteren met 

referendumvarianten omwille van de hiervoor genoemde redenen. De geschiedenis van het 

gemeentelijke referendum gaat terug tot 1906. In dat jaar werd in de gemeente Hillegom 

het eerste referendum gehouden, waarbij kiezers konden aangeven of zij de voorkeur gaven 

aan de jaarlijkse kermis of een volksfeest met subsidie van de gemeente. Een meerderheid 

van 60% verkoos een volksfeest; 39% verkoos de kermis. De raad besloot de kermis te 

handhaven en daaraan een volksfeest met subsidie toe te voegen.

Figuur 12.1 Aantal gemeentelijke referenda naar onderwerp per decennium (absolute aantallen; 1970-
juli 2018)

Zes jaar later volgde een referendum in Naarden over de wenselijkheid van de 

lokale kermis. Deze stemming kwam tot stand omdat burgers in verzet kwamen tegen het 

raadsbesluit de kermis af te schaffen. Ruim 72% van de kiezers stemde voor behoud van de 

kermis. Hierop trok de raad zijn besluit in. De stemming in Naarden werd landelijk nieuws en 

kwam zelfs ter sprake in de Tweede Kamer. De discussie ging over de vermeende strijd van 

het referendum met het toenmalige verbod van ‘last en ruggespraak’. Minister Heemskerk 

dend referendum over door het parlement aanvaarde wetgeving op initiatief van burgers. Het 
wetsvoorstel omvatte tevens een referendum over besluiten van de besturen van provincies, 
gemeenten en waterschappen. Het soort referendum dat de staatscommissie-Remkes voor-
staat, is vergelijkbaar met de weggestemde Wet op het correctief referendum. In tegenstelling 
tot dit wetsvoorstel heeft de commissie-Remkes, conform haar opdracht, uitsluitend gekeken 
naar een regeling op nationaal niveau.
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van Binnenlandse Zaken verklaarde dat hij het referendumbesluit ter vernietiging zou 

hebben voorgedragen, indien het aan hem was voorgelegd.

Minister Cort van der Linden voegde twee jaar later de daad bij het woord. De 

Almelose gemeenteraad besloot een referendum uit te schrijven over de herinvoering van 

de kermis. Dit besluit werd door de Kroon vernietigd wegens strijdigheid met het verbod 

van last en ruggespraak. Enkele uitzonderingen daargelaten werden daarna lange tijd geen 

gemeentelijke referenda meer uitgeschreven. Pas in de jaren zeventig keerde het lokale 

referendum terug in de bestuurlijke praktijk in Nederland.

Er is geen direct aanwijsbare oorzaak voor de herintroductie van het referendum. 

De spanning tussen het verbod van last was (en is) nog altijd aanwezig. Mogelijk hangt de 

hernieuwde interesse samen met de geest van democratische vernieuwing uit die periode 

en het verschijnen van de genoemde adviesrapporten van (staats)commissies waarin 

het referendum en volksinitiatief soms werden aanbevolen. Veel gemeenten werden in 

deze periode geconfronteerd met herindelings- of samenvoegingsplannen. Deze plannen 

riepen veel weerstand op bij gemeentebesturen en onder de bevolking. In totaal 29 van 36 

lokale referenda in de periode 1970-1979 hadden dan ook betrekking op gemeentelijke 

herindelingen of grensaanpassingen tussen gemeenten (zie Figuur 12.1).

Figuur 12.2 Overzicht hoeveelheid gemeentelijke referenda (absolute aantallen; 1906-juli 2018)
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Vanaf de jaren negentig raakte het referendum meer (permanent) in zwang: tussen 

1990 en 1999 werden in totaal 49 referenda uitgeschreven. In de periode 2000-2009 lag dit 

aantal op 77. De laatste acht jaar is door 33 gemeenten een volksraadpleging georganiseerd. 

Dit brengt het totale aantal gemeentelijke referenda in Nederland in de periode tussen 1906 

en juli 2018 op 215 (Figuur 12.2 en 12.3).

De ontwikkeling van de hoeveelheid lokale referenda vertoont tussen 1970 en 

juli 2018 een drietal ‘golven’: periodes waarin het aantal gehouden referenda langzaam 

toeneemt om vervolgens weer af te zwakken. De eerste golf start in 1971 en eindigt in 

1978. Meer dan 80% van de referenda in dit decennium ging over herindelingsvraagstukken.

De tweede golf loopt van 1990 tot 2000. De onderwerpen die ter stemming aan 

kiezers werden voorgelegd betroffen in meerderheid gemeentelijke herindelingen, gevolgd 

door stemmingen over onderwerpen in het domein van de openbare ruimte — denk aan de 

locatiekeuze voor een nieuw zwembad (Breda 1995), de aanleg van een bedrijventerrein 

(Heerenveen 1995) en de aanleg van een ondergrondse metrolijn (Amsterdam 1997). Een 

van de verklaringen voor de toename van de totale omvang van de hoeveelheid referenda 

moet worden gezocht in een dalende opkomst bij verkiezingen. Verschillende gemeenten 

gingen experimenteren met alternatieve manieren om inwoners bij de besluitvorming te 

betrekken. In de gemeenten Amsterdam (beperking autoverkeer binnenstad 1992) en 

Leiden (sluitingstijden horeca 1991) besloot het gemeentebestuur zelfs tot de inzet van 

het referendum voordat een concreet onderwerp voorhanden was: het besluit tot het 

houden van een referendum ging aan de onderwerpkeuze vooraf. Doel van deze twee 

experimenten met referenda was te bezien of en in hoeverre het instrument behulpzaam 

was bij het betrekken van de inwoners bij de gemeentelijke besluitvorming.

De derde golf begon net voor de eeuwwisseling en kende een piek in 2001 met in totaal 

18 referenda in één jaar tijd. Het eind ligt rond het jaar 2010. Meerdere verklaringen voor de 

toename liggen voor de hand. Zo speelde in die periode een nieuwe ronde van (voor)genomen 

gemeentelijke herindelingen, waarover in totaal 33 stemmingen werden georganiseerd. In 

de periode 2002-2008 zijn tevens in acht gemeenten burgemeestersreferenda gehouden: 

de bevolking kon, op grond van de toen geldende regeling in de Gemeentewet, kiezen tussen 

twee door de raad geselecteerde kandidaten, van wie de raad er één zou voordragen voor 

benoeming door de Kroon.

Op landelijk niveau speelde op de achtergrond bovendien de discussie over de 

invoering en werking van de Trw, die voorzag in een procedure voor een gemeentelijk 

referendum in alle Nederlandse gemeenten. Slechts in vijf gemeenten is op grond van deze 

tijdelijke wet een referendum uitgeschreven.
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Figuur 12.3 Lokale referenda in Nederlandse gemeenten (absolute aantallen; 1906-juli 2018)

12.3 Innovatieve aspecten van gemeentelijke referenda

Een veelgehoord kritiek op referenda is dat het instrument weinig ruimte biedt voor nuance 

en compromis. Het instrument is dichotoom van aard en kiezers zijn daarom slechts in staat 

om ‘voor’ of ‘tegen’ een (voor)genomen besluit of wet te stemmen. Een ander kritiekpunt 

hangt samen met de geldigheidsquorums die zijn verbonden aan referenda. Denk aan de 

opkomstdrempel die in de landelijke Wrr was opgenomen. Het resultaat van referenda onder 

deze wet was pas geldig als meer dan 30% van de kiezers had gestemd. Deze eis zorgde voor 

een prisoner’s dilemma aan de zijde van de voorstanders. De staatscommissie van advies 

inzake de relatie kiezers-beleidsvorming merkte in dit verband al in 1985 (p. 55) op: ‘…dat 
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een dergelijk vereiste in de hand zou werken dat voorstanders van het wetsvoorstel bij de 

volksstemming thuisblijven. Als daardoor het minimum opkomstpercentage niet zou worden 

gehaald, zou het voorstel immers in stand blijven. Op deze wijze zou een reële mogelijkheid 

ontstaan dat, terwijl een grote meerderheid van de opgekomen kiezers tegen is, de opkomst 

het vereiste percentage niet haalt, zodat het wetsvoorstel toch in stand blijft.’ Om deze 

gedachtegang wees de commissie-Biesheuvel een opkomstdrempel af en gaf de voorkeur 

aan een gekwalificeerde meerderheidseis in de vorm van een uitkomstdrempel.

Verschillende gemeenten hebben getracht om tot een oplossing te komen voor de 

twee genoemde punten van kritiek. Het ontbreken van regelgeving voor het gemeentelijke 

referendum heeft ervoor gezorgd dat de variatie van de vraagformulering op gemeentelijk 

niveau groter is dan op landelijk niveau. De inventarisatie van de vraagstellingen van lokale 

referenda, weergegeven in Tabel 12.1, laat aanzienlijke verschillen zien tussen gemeenten.

Bijna de helft van alle gemeentelijke referenda kent een vrij traditioneel patroon 

van één vraag met het antwoord ‘voor’ of ‘tegen’ dan wel het vergelijkbare ‘ja’ of ‘nee’. Dit 

betekent dat er in meer dan de helft van alle gevallen sprake was van een afwijkend patroon 

van vraag-antwoord. In 35,3% van de gevallen was er sprake van een vraagstelling waarbij 

kiezers een keuze konden maken uit meerdere alternatieven. In 13,5% van de gemeentelijke 

referenda werden gelijktijdig meerdere vragen voorgelegd die bestonden uit dichotome 

antwoordopties en/of open antwoordopties.

Tabel 12.1 Verdeling vraagstelling en antwoordopties bij gemeentelijke referenda (1906-juli 2018)

Vraag-antwoordformulering Referenda

% Abs. aantal

Ja, nee/voor, tegen 49,3 106

Meerdere alternatieven 35,3 76

Meerdere vragen 13,5 29

Handtekening 0,9 2

Niet bekend 0,9 2

Totaal 100 215

Binnen de groep gemeenten met meerdere antwoordalternatieven zijn er drie 

gemeenten — Duiven, Onderbanken en Landerd — waar is geëxperimenteerd met andere 

vraagformuleringen en alternatieve procedures voor het vaststellen van de uitslag. 

Aanleiding voor deze experimenten was de wens bij de gemeenteraden om meer dan 

twee antwoordalternatieven aan kiezers voor te leggen in één vraag. Het probleem bij 

een vraag met meer dan twee antwoordalternatieven is dat de kans bestaat dat de uitslag 

multi-interpretabel wordt. Het kan zelfs zo zijn dat het ‘winnende’ alternatief, met relatief 

de meeste stemmen, door een meerderheid van de kiezers als slechtste alternatief wordt 
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beschouwd. Om hieraan tegemoet te komen is in de drie genoemde referenda een tweetal 

alternatieve stemprocedures ingezet.

Bij de stemmingen in Landerd (2015) en in Duiven (2008) is de stemprocedure approval 

voting, oftewel de meervoudige stem, toegepast. Deze procedure behelst dat kiezers 

kunnen stemmen op zoveel opties als ze willen. Het antwoord met de meeste stemmen 

(relatieve meerderheid) is de winnende optie. Voor het referendum in Onderbanken (2012) 

werd de stemprocedure preferential voting, oftewel de enkelvoudige overdraagbare stem, 

gebruikt. Dit betekende dat de kiezers in Onderbanken hun preferenties ten aanzien van 

de verschillende alternatieven konden ordenen in volgorde van hun voorkeur. De winnende 

optie in deze procedure is de optie met een absolute meerderheid. Heeft geen van de 

antwoordalternatieven een absolute meerderheid, dan worden de stemmen van het minst 

populaire alternatief overgeheveld naar de tweede voorkeur. Dit proces herhaalt zich totdat 

een van de alternatieven een absolute meerderheid van stemmen heeft.

Bovengenoemde innovaties inzake de vraag-antwoordformuleringen hebben hun 

waarde in de praktijk bewezen. Het toont aan dat referenda, in tegenstelling tot wat vaak 

wordt gedacht, niet per definitie een dichotoom instrument (hoeven te) zijn. Afhankelijk 

van het doel van het referendum is variatie op dit onderdeel mogelijk en wellicht soms 

zelfs gewenst. We denken dat de combinatie tussen meerdere antwoordcategorieën 

en alternatieve stemprocedures het best aansluit bij raadplegende referenda. Dit 

soort referenda wordt georganiseerd voordat finale besluitvorming plaatsvindt, wat 

voldoende ruimte overlaat voor het aan de kiezers voorleggen van meer dan twee 

antwoordalternatieven. Raadgevende referenda gaan in de meeste gevallen over genomen 

besluiten of aanvaarde wetten. Een situatie waarbij aan kiezers wordt gevraagd of zij hier 

wel of niet mee kunnen instemmen, ligt dan vaak voor de hand. Deze innovatie kan ook 

worden toegepast op (inter)nationale referenda.242 Het bekritiseerde Brexit-referendum — 

met als antwoordopties leave en remain — had bijvoorbeeld kunnen worden vormgegeven 

met meerdere alternatieve scenario’s in combinatie met een alternatieve stemprocedure.243

Een ander innovatief aspect van lokale referenda in Nederland, zeker in relatie tot 

het nationale referendum, gaat over de toepassing van geldigheidsquorums. De wetten 

die het nationale en decentrale referendum in het verleden regelden, bevatten in beide 

gevallen een geldigheidsquorum. Dit quorum zegt iets over de representativiteit van het 

resultaat. Als het quorum niet werd gehaald, was de uitslag ongeldig wegens een gebrek 

242 Sommige landen hebben hier enige ervaring mee opgedaan. Een voorbeeld is het referendum 
in Nieuw-Zeeland in 2015 over de nationale vlag. In twee opeenvolgende referenda kregen 
inwoners de kans te stemmen over een nieuwe vlag voor het land. Bij het eerste referendum 
konden de Nieuw-Zeelanders kiezen uit vijf alternatieve vlagontwerpen. De gehanteerde stem-
procedure was die van preferential voting.

243 Denkbare scenario’s zouden kunnen zijn: het Deens model (lid van de EU, maar met uitzon-
deringen), het Zwitsers model (geen lid van de EU, wel gecommitteerd aan EU-wetgeving), de 
status quo, enzovoort.
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aan representativiteit. Indien het quorum wel werd gehaald moest de wetgever, op grond 

van de Trw en de Wrr, de uitslag ‘heroverwegen’. Vanwege de adviserende aard was het 

bestuur niet verplicht de stemmingsuitslag op te volgen. Bij gemeentelijke referenda vinden 

tegenwoordig geen verplichte heroverwegingen plaats na een geldige uitslag, vanwege het 

ontbreken van wetgeving en het verbod op last.

Op lokaal niveau komen twee soorten quorums voor, die ook tegelijkertijd van kracht 

kunnen zijn. Enerzijds gaat het om een opkomstdrempel — of participatiequorum — en 

anderzijds om een uitkomstdrempel — of toestemmingsquorum. Voor een rechtsgeldige 

uitslag bij een opkomstdrempel moet een bepaald deel van het electoraat deelnemen aan 

de stemming. Voor een geldige uitslag bij de uitkomstdrempel moet een meerderheid van 

de kiezers voor één van de antwoordcategorieën stemmen én moet deze meerderheid een 

bepaald percentage van het totale electoraat beslaan. De praktijk van het lokale referendum 

kent een rijke variatie aan quorums (zie Tabel 12.2).

Tabel 12.2 Geldigheidsquorums bij gemeentelijke referenda (1906-juli 2018)

Opkomstdrempel Referenda Uitkomstdrempel Referenda

% Abs. aantal % Abs. aantal

30% 14,4 31 30% 6,0 13

40% 1,9 4 Overig 4,2 9

50% 6,5 14

60% 1,9 4

Overig 13,0 28

Geen drempel 37,2 80

Opkomst- en 
uitkomstdrempel

2,3 5

Onbekend 12,6 27

Totaal 100 215

In 37,2% van de gevallen hanteerden gemeenten helemaal geen geldigheidsquorum. 

Hiermee wijkt het lokale referendum af van de landelijke praktijk in Nederland.244 Het 

afzien van een geldigheidsquorum is goed te onderbouwen en verdedigen. Referenda 

zijn in Nederland nog altijd adviserend van aard. Daardoor hoeft het bevoegde gezag het 

resultaat niet op te volgen. Een geldigheidsquorum kan bij kiezers de verwachting wekken 

dat het resultaat dient te worden opgevolgd (zie Jacobs et al., 2016). Maar dat is juist niet 

de bedoeling van een adviserende stemming. Het is aan het bevoegde gezag om, met het 

244 Uitzondering vormt het nationale referendum dat op 1 juni 2005 werd gehouden over het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Dit referendum is tot stand gekomen 
via een speciale wet — de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet — waarin geen 
geldigheidsquorum was opgenomen.
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resultaat van de stemming in het achterhoofd, een beslissing te nemen. Een quorum heeft 

de potentie deze bedoeling te doorkruisen.

Als gemeenten een quorum hanteren bij een stemming is het meestal een 

opkomstdrempel die, zoals in het begin van deze paragraaf aangestipt, een evident 

nadeel met zich meebrengt. In 14,4% van de lokale referenda wordt gekozen voor 

een opkomstdrempel van 30%. Dit percentage is te herleiden tot eerdere landelijke 

referendumwetgeving en adviezen van staatscommissies, hoewel dit percentage daar 

werd gebruikt in relatie tot een uitkomstdrempel. Het is daarom niet verrassend dat we de 

uitkomstdrempel van 30% aantreffen bij 6% van de lokale stemmingen. De opkomstdrempel 

van 50% — wat overeenkomt met de democratische meerderheidsgedachte — is in 6,5% 

van de georganiseerde referenda gebruikt. De laatste categorie die opvalt, is de groep van 

vijf volksraadplegingen waarbij tegelijk een expliciete opkomst- en uitkomstdrempel gold.245 

Bij deze referenda lag de lat voor een geldige uitslag bijzonder hoog. De overige varianten 

van de quorums doen zich veel minder vaak in de praktijk voor. Al met al vertoont de lokale 

praktijk op het terrein van de geldigheidsquorums een grote variatie.

Vanuit het oogpunt van strategisch stemgedrag vormt het gebruik van de 

opkomstdrempel een aandachtspunt. Al in 1985 wees de staatscommissie-Biesheuvel op het 

gevaar dat een dergelijk quorum in de hand zou werken dat de voorstanders thuis zouden 

blijven. Door thuis te blijven neemt immers de kans toe dat het vereiste minimumpercentage 

niet wordt gehaald, waardoor de tegenstanders de stemming verliezen wegens een 

ongeldige uitslag. Een uitkomstdrempel — dat een minimum aantal stemmen behelst dat 

op een van de antwoordcategorieën moet worden uitgebracht — biedt een antwoord op de 

no-show paradox die samengaat met de opkomstdrempel. Tegenstanders winnen alleen als 

voldoende tegenstemmers ook daadwerkelijk hun stem uitbrengen. Het thuisblijven van 

de voorstanders heeft geen invloed op de geldigheid van de uitslag. Om de verschillende 

strijdende kampen in een referendum in voldoende en gelijke mate aan te sporen deel te 

nemen aan het referendumproces, zou de uitkomstdrempel voor alle antwoordcategorieën 

moeten gelden. De voorstanders kunnen dan niet achteroverleunen en afwachten waar 

de tegenstanders mee komen. Beide kampen moeten aan de bak en voldoende kiezers 

aansporen zich uit te spreken. Dit betekent ook dat er een consequentie dient te zijn als geen 

van de categorieën de uitkomstdrempel weet te halen. In zo’n situatie kan de oplossing zijn 

dat het verantwoorde bestuursorgaan met een nieuw, aangepast voorstel moet komen. Het 

bestaande voorstel wordt dan immers door onvoldoende kiezers gesteund of verworpen.

245 We gebruiken hier bewust de term expliciet. Een uitkomstdrempel kent namelijk ook een im-
pliciete drempel voor de opkomst. Stel de uitkomstdrempel is 30% van het electoraat en de 
feitelijke opkomst bij het referendum is eveneens 30%. Alle opgekomen kiezers dienen dan 
eenzelfde stem (meestal ‘tegen’) uit te brengen voor een geldige uitslag.
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12.4 Winst bij gemeentelijke raadgevende referenda

Winst vormde de leidende kwestie in het tweede gedeelte van deze studie. Het concept 

winst is in dit verband bepaald door een drietal randvoorwaarden. De eerste voorwaarde 

is dat winst wordt bezien als de ‘uitslag’ en niet de ‘uitkomst’ van een volksstemming. 

Daarmee wordt bedoeld dat het stemresultaat leidend is voor de vraag naar winst en 

niet de vraag of ook in de praktijk gevolg is gegeven aan de uitslag. Het gaat erom of de 

kiezers zich bij de stemming in voldoende meerderheid hebben uitgesproken voor of 

tegen de (voor)genomen besluiten. We kijken dus niet naar de vraag of de gemeenteraad 

gevolg heeft gegeven aan de uitslag.246 De tweede voorwaarde heeft betrekking op de 

rechtsgeldigheid van de uitslag. Vaak moeten tegenstanders in een referendum bewijzen 

dat zij voldoende steun genieten onder de bevolking. Dit uit zich doorgaans in de vorm 

van in de referendumverordening opgenomen opkomst- of uitkomstdrempels (zie Tabel 

12.2). Pas als deze drempels zijn gehaald is de uitslag ‘geldig’ en ziet het lokaal bestuur 

zichzelf vaak genoodzaakt de voorliggende kwestie te heroverwegen.247 Een referendum 

valt alleen te winnen door de initiatiefnemers als aan de vereiste drempels wordt voldaan. 

De derde voorwaarde is dat een meerderheid van de opgekomen kiezers de voorkeursoptie 

van de initiatiefnemers aankruist. De tegenstanders moeten meer stemmen krijgen dan 

de voorstanders om de winst binnen te slepen. Waar twee kampen strijden kunnen ook 

twee kampen winnen. Deze drie voorwaarden zijn toegepast op de dertig tussen 1995 en 

2016 georganiseerde raadgevende referenda. Dertien casus werden gewonnen door de 

initiatiefnemers; zeventien gevallen gingen verloren.248

246 Stel dat een fictief gemeentelijk raadgevend referendum is gehouden over de bouw van een 
winkelcentrum en een meerderheid van de kiezers hiermee heeft ingestemd. De raad volgt dit 
stemresultaat en besluit dienovereenkomstig. Voor aanvang van de bouw gaat de aannemer 
failliet waardoor het hele plan wordt afgeblazen. Heeft de gemeenteraad geluisterd naar de 
inwoners? Op grond van onze voorwaarde uitslag contra uitkomst zeggen wij: ja, de raad besloot 
conform de uitslag van het referendum. Door externe omstandigheden is het project uiteindelijk 
niet gerealiseerd. Dit voorbeeld illustreert dat de uitslag niet altijd garantie geeft op eenzelfde 
uitkomst. Tussen de uitslag en de uitkomst kunnen zich allerlei ontwikkelingen voordoen die 
hun uitwerking hebben op de feitelijke situatie.

247 In vrijwel alle gevallen besluit de raad bij een geldige uitslag conform het stemresultaat. Slecht 
bij één geldig raadgevend referendum besloot de raad afwijkend van de uitslag. Dit betrof het 
referendum in de Limburgse gemeente Voerendaal in 2003 over de wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling Parkstad Limburg.

248 De redenen waarom de zeventien casus verloren gingen voor de initiatiefnemers, zijn als volgt. 
Bij vijf referenda stemden meer kiezers voor het standpunt van het gemeentebestuur dan voor 
het standpunt van de initiatiefnemers. Dit betreft de stemmingen in Enkhuizen (2002), Gro-
ningen (2005), Amsterdam, Stadsdeel West (2010), Amsterdam, Stadsdeel Centrum (2014) en 
Arnhem (2016). In twaalf gevallen verloren de initiatiefnemers omdat het vereiste geldigheids-
quorum niet werd gehaald. Dit gebeurde bij de stemmingen in Amersfoort (1995), Zwolle (1996), 
Amsterdam (1997a), Amsterdam (1997b), Gorinchem (1999), Nieuwegein (1999), Amsterdam 
(2001), Hilversum (2004), Soest (2005), Amsterdam, Stadsdeel Westerpark (2008), Arnhem 
(2013) en Rotterdam (2016). Bij al deze twaalf casus was een meerderheid van de opgekomen 
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Figuur 12.4 Schematische weergave resultaten QCA-analyse uitkomst winst (tussenoplossing)

Na de identificatie van winst- en verliescasus gingen we op zoek naar de factoren die 

winst bij referenda verklaarden. Zoals hiervoor uitgelegd spitste de zoektocht zich toe op 

condities op macroniveau. Met deze analyse beoogden we namelijk verklaringen te vinden 

die het niveau van een individuele casus ontstegen. Het ging ons om algemene cross-case 

patronen naar aanleiding waarvan we een eerste aanzet konden geven voor een theoretisch 

model van winst voor gemeentelijke raadgevende referenda in Nederland. Specifieke 

oorzaken die gelimiteerd zijn tot één casus speelden hierbij geen rol. We kwamen in onze 

zoektocht een aanzienlijke hoeveelheid factoren tegen die zouden kunnen bijdragen aan 

de gezochte verklaring van winst. Niet al deze factoren bleken relevant voor of toepasbaar 

op de Nederlandse situatie inzake referenda. We kwamen uiteindelijk tot een selectie van 

vijf centrale condities in dit onderzoek. Deze vijf condities zijn weergegeven en toegelicht 

in de meest linker kolom van Figuur 12.4.

De vijf condities zijn geoperationaliseerd en gekalibreerd voor toepassing volgens de 

principes van de systematische kwalitatieve vergelijkende analyse (Qualitative Comparative 

Analysis), crisp-set-variant. Met behulp van het softwareprogramma R, in combinatie met 

onder meer het ‘SetMethods’-pakket, zijn vervolgens de analyses uitgevoerd. Uit die 

kiezers het oneens met het (voor)genomen besluit van het bestuur. Maar de geldigheidsquorums 
waren doorslaggevend voor het uiteindelijke verlies van de initiatiefnemers. De impact van 
dergelijke quorums op de uitslag moet dus niet worden onderschat.
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analyses komen drie afzonderlijke paden naar voren die een voldoende voorwaarde vormen 

voor de verklaring van winst bij raadgevende referenda (zie de tweede kolom van Figuur 

12.4 en de inleiding van dit hoofdstuk). De drie vermelde paden staan voor de verschillende 

causale configuraties die leiden naar winst, en zij verklaren op consistente wijze de winst 

van 76,5% van alle door initiatiefnemers gewonnen raadgevende referenda.

Naar aanleiding van onze theoretische verkenning verwachtten we dat de 

aanwezigheid van alle afzonderlijke condities zou bijdragen aan de verklaring van winst 

door de initiatiefnemers. Deze verwachtingen bleken voor een deel te kloppen. Geen van 

de onderzochte vijf condities is als afzonderlijke conditie een noodzakelijke voorwaarde 

voor de verklaring van winst. Uit de analyse volgt dat drie combinaties van verschillende 

condities, zogeheten configuraties of oplossingspaden, ons helpen bij het begrijpen en 

verklaren van de door initiatiefnemers gewonnen raadgevende referenda.

De belangrijkste conditie in alle drie configuraties of paden blijkt de opkomst bij het 

gemeentelijke referendum te zijn (conditie TURN) (zie Figuur 12.4). In vrijwel alle door 

initiatiefnemers gewonnen referenda is een hoge opkomst nodig om de winst te behalen. 

Met deze constatering lijkt het beeld te worden bevestigd dat vooral tegenstanders van 

bepaalde plannen bij referenda geneigd zijn een stem uit te brengen.249 Het heeft er veel 

van weg dat initiatiefnemers meer kans maken om te winnen als zij ervoor zorgen dat de 

opkomst maar hoog genoeg is. Andersom leidt een relatief lage opkomst vaak tot verlies 

van de tegenstanders.250 Het gemeentebestuur is er dus juist bij gebaat bij een ongewenst 

249 In hoeverre hangt de opkomstconditie (TURN) samen met het geldigheidsquorum? Doet de 
conditie TURN zich voor als conditie in alle oplossingspaden enkel vanwege een vermeende 
koppeling met het geldigheidsquorum (een van de voorwaarden die wij gebruiken voor de ope-
rationalisering van de uitkomst winst)? Het antwoord op de tweede vraag lijkt grotendeels nee 
te zijn. We ontkennen niet dat de opkomst en de opkomstdrempel met elkaar samenhangen. 
Als de opkomst immers te laag is, verliezen de initiatiefnemers de stemming wegens het niet 
voldoen aan de opkomstdrempel, ongeacht de verdeling van de stemmen over de verschillende 
antwoorden. Binnen de context van het gemeentelijk raadgevend referendum in Nederland 
geldt de koppeling tussen de opkomst en het quorum slechts gedeeltelijk. Om te beginnen lijken 
tegenstanders per definitie vaker naar de stembus te komen dan de voorstanders (los van de 
vraag of de uitslag ook de werkelijke preferentie vertegenwoordigt van alle kiesgerechtigden, 
dus ook van degenen die niet zijn gaan stemmen). Slechts bij vijf van de dertig referenda ging 
een meerderheid van de stemmen naar het kamp van de voorstanders, en dat is op zichzelf erg 
weinig. De vervolgvraag is welk type quorum uiteindelijk de doorslag gaf voor winst van de 
tegenstanders. Daarbij is het van belang te beseffen dat een uitkomstdrempel, in tegenstelling 
tot een opkomstdrempel, niet direct gekoppeld is aan de opkomst maar, in veel gevallen, aan de 
hoeveelheid tegenstemmen. De opkomstdrempel speelde een rol bij zeven door initiatiefne-
mers gewonnen referenda; de uitkomstdrempel bij zes referenda. De conditie opkomst valt in 
relatie tot winst niet volledig te verklaren aan de hand van de inzet van de opkomstdrempel. De 
opkomst houdt daarmee niet direct verband met de uitkomst winst en is daarom als separate 
conditie aan de analyse toegevoegd. Het verband tussen de opkomstdrempel en de uitkomst-
drempel vormde tevens een van de argumenten om de conditie TURN niet als noodzakelijke 
voorwaarde voor winst te bestempelen.

250 Een relatief lage opkomst is een voldoende voorwaarde voor de verklaring van verlies voor 
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referendum de opkomst zo laag mogelijk te houden. Deze bevinding is slechts gedeeltelijk 

toe te schrijven aan de invloed van het quorum bij de door initiatiefnemers gewonnen 

referenda. Het gemeentebestuur zit in het geval van een door burgers afgedwongen 

referendum sowieso in een lastig parket. Slechts bij vijf van de dertig raadgevende referenda 

stemde een meerderheid van de opgekomen kiezers voor de voorkeursoptie van het 

bestuur. In alle andere gevallen schaarde een meerderheid van de kiezers zich achter het 

standpunt van de initiatiefnemers/tegenstanders.

Steun voor protestpartijen onder de bevolking (conditie PROT) speelt in twee van de 

drie configuraties een verklarende rol. De steun voor dit type politieke partijen lijkt mogelijk 

een indicator te zijn voor ongenoegen of onbehagen onder de bevolking. Als de steun voor 

dergelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen relatief hoog is, is de verwachting 

dat de kans op winst voor de initiatiefnemers toeneemt. Niet geheel verrassend zijn 

protestpartijen het type politieke partij dat in de praktijk vaak zelf het initiatief neemt tot 

een raadgevend referendum en/of actief deelneemt in het kamp van de tegenstanders 

gedurende het referendumtraject en de campagne. We vermoeden dat de stemmers op 

protestpartijen een meer negatieve basishouding hebben tegenover het gemeentebestuur 

en daardoor eerder tegen de plannen van datzelfde bestuur stemmen. Zij zullen bovendien 

actief worden aangespoord tegen te stemmen door diezelfde protestpartijen waarop zij bij 

de raadsverkiezingen hun stem uitbrachten. Onze vermoedens ten aanzien van de conditie 

PROT worden ondersteund door de QCA-analyse. In twee van de drie configuraties draagt 

de aanwezigheid van deze conditie — aanzienlijke steun voor protestpartijen — bij aan de 

verklaring van winst. Afwezigheid van deze conditie komt niet voor in de drie configuraties.

De conditie PROT is, net als alle overige condities, op zichzelf een onvoldoende 

verklaring van winst. In oplossingspad 2 gaat deze conditie gepaard met een relatief hoge 

opkomst, relatief veel institutioneel vertrouwen onder inwoners en een gemeentebestuur 

dat kort aan het roer van de gemeentelijke organisatie staat. In oplossingspad 3 dient de 

conditie PROT te worden gecombineerd met een hoge opkomst, een relatief lage mate 

van institutioneel vertrouwen en een gemeentelijk bestuur dat al relatief lang bestuurt. 

In oplossingspad 1 ontbreekt de conditie PROT, en zijn initiatiefnemers enkel in staat te 

winnen als de opkomst bij het referendum relatief hoog is, er relatief weinig steun is voor 

protestpartijen en inwoners relatief weinig institutioneel vertrouwen hebben.

Het institutioneel vertrouwen van burgers speelt, net als de opkomst, een bijzondere 

rol in alle drie de oplossingspaden. In tegenstelling tot de opkomstconditie gaat het niet 

enkel om de aanwezigheid van de conditie TRUST. In oplossingspad 1 en 3 gaat het om 

negen door de initiatiefnemers verloren raadgevende referenda (zie Tabel 7.13). Ook bij de 
analyse van niet-winst hangt de opkomstconditie niet volledig samen de opkomstdrempel. Vijf 
van deze referenda werden door de initiatiefnemers verloren dankzij het niet behalen van de 
opkomstdrempel; drie wegens het niet behalen van de uitkomstdrempel en één omdat in afwe-
zigheid van een geldigheidsquorum meer kiezers voor dan tegen de (voor)genomen besluiten 
waren.
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de aanwezigheid van deze conditie — relatief weinig institutioneel vertrouwen — en in 

oplossingspad 2 gaat het om de afwezigheid ervan: een hoge mate van institutioneel 

vertrouwen.

Ons vermoeden was dat als het institutioneel vertrouwen laag is, de winstkansen 

van de initiatiefnemers zouden toenemen. Het vertrouwen vertaalt zich namelijk mogelijk 

naar het stemgedrag van kiezers in een referendum. Voor twee van de drie configuraties 

(oplossingspad 1 en 3) blijkt deze veronderstelling dus te kloppen, zij het enkel in 

combinatie met andere factoren (Figuur 12.4). Dit betekent dat als de opkomst bij algemene 

verkiezingen relatief laag is, het aandeel van de bevolking tussen de 18 en 45 jaar laag is, 

een aanzienlijk deel van de bevolking laagopgeleid is, de mate van stedelijkheid relatief hoog 

is en een klein deel van de bevolking geregeld religieuze diensten bezoekt, dat dan in een 

aanzienlijk aantal gevallen de kans hoger is dat de initiatiefnemers winnen.

Een hoge mate van institutioneel vertrouwen is niet per definitie nadelig voor de 

winstkansen van de initiatiefnemers. Als deze immers wordt gecombineerd met een relatief 

hoge opkomst, relatief veel steun voor protestpartijen en een korte periode dat het bestuur 

aan de macht is, maken zij nog steeds kans om te winnen (oplossingspad 2, Figuur 12.4). Deze 

situatie deed zich voor bij het referendum in Leiden in 1995 over de gedeeltelijke sloop van 

het voormalige Koninklijke Militair Invalidenhuis voor nieuwbouw en de stemming in Delft 

in 2006 over het ontwikkelingsplan uitbreiding camping Delftse Hout.

Deze bevinding suggereert dat een aanzienlijk deel van de referenda ver voor de 

daadwerkelijke stemming mogelijk al is beslist. De indicatoren die samen het institutioneel 

vertrouwen vormen, zijn namelijk geen factoren die direct samenhangen met het primaire 

referendumproces. Het zijn contextuele factoren die initiatiefnemers kunnen laten 

meewegen in hun besluit om al dan niet in te zetten op het afdwingen van een raadgevend 

referendum. Het gemeentebestuur kan deze kennis bijvoorbeeld laten meewegen in de 

strategiebepaling in de campagne. Een laag institutioneel vertrouwen kan een indicatie 

zijn dat het bestuur extra zijn best moet doen om nut en noodzaak van de (voor)genomen 

plannen voor het voetlicht te brengen in de campagne.

De mate van politieke overeenstemming in de raad (conditie SUP) — de elite consensus 

— alsmede de tijdsduur waarin de lokale coalitie bestuurt (conditie GOV) — de honeymoon-

periode — lijken op basis van de QCA-analyse een minder betekenisvolle rol te vervullen. De 

vraag of er in de gemeenteraad een aanzienlijke politieke overeenstemming bestaat over het 

vraagstuk, komt slechts in één oplossingspad terug. Het idee dat kiezers bij een referendum 

geneigd zijn het standpunt van de politieke elites in de raad te volgen, lijkt hiermee slechts 

deels bevestigd. Dit principe werkt alleen in combinatie met een hoge opkomst en weinig 

institutioneel vertrouwen (oplossingspad 1). De elite consensus speelt in de empirie een 

kleinere rol dan vooraf verwacht op basis van de literatuur.

Het idee van de honeymoon-periode voor het gemeentebestuur, waarin het bestuur 

eerder wordt gesteund door kiezers dan wanneer het langer aan de macht is, laat op basis van 
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de QCA-analyse een diffuus beeld zien. In oplossingspad 3 draagt het bij aan de verklaring 

van winst van de initiatiefnemers. Als het college van B&W langer zit, neemt de kans toe 

dat de initiatiefnemers winnen. Bij oplossingspad 2 zijn de rollen echter omgedraaid. Daar 

zorgt juist een korte bestuursperiode in combinatie met een hoog institutioneel vertrouwen 

— en voor het overige dezelfde twee additionele condities als in oplossingspad 3 — voor 

de winst. Een lange bestuursperiode is dus niet in alle situaties een bepalende factor. Het 

gemeentebestuur hoeft in die omstandigheden niet per se voor verlies te vrezen.

12.5 Process-tracing van de resultaten van de QCA-analyse

Voorbij de oplossingspaden na een QCA-analyse: nut en noodzaak

Veel studies die de systematische kwalitatieve vergelijkende analyse hanteren, eindigen 

na de QCA-analyse en de bespreking en interpretatie van de resultaten daarvan. Het 

nadeel van deze aanpak is dat enkele relevante vragen onbeantwoord blijven. Denk aan 

de vragen hoe en waarom de te verklaren uitkomst zich voordoet in de onderzochte casus. 

Of aan de vraag over de volgtijdelijkheid van de condities in de drie oplossingspaden. Daar 

komt bij dat het resultaat van onze — en hiermee vormen wij absoluut geen uitzondering 

— QCA-analyse niet perfect is; de scores van de consistentie en dekkingsgraad vertonen 

afwijkingen. Zo konden we op basis van de analyseresultaten 76,5% van de gewonnen casus 

verklaren en dus niet 100%. Dit is een indicatie voor afwijkende casus en daardoor mogelijk 

een onvolledige verklaring van winst.

Om een antwoord te formuleren op de bovenstaande vragen is de methode van 

vergelijkende causale process-tracing en daarbinnen de variant van theory-building process-

tracing gebruikt. Deze methode wordt in de literatuur uitermate geschikt bevonden als 

aanvulling op een QCA-analyse. Om Blatter en Haverland (2012, p. 207) te citeren: ‘Because 

causal-process tracing and QCA are both based on configurational thinking, it seems very 

adequate to use CPT in order to bolster or test the internal validity of the findings of a prior 

QCA study.’ Een vergelijkende process-tracing-analyse stelt ons dus in staat de interne 

validiteit van onze QCA-resultaten te verbeteren. De meerwaarde van process-tracing 

volgend op de vergelijkende kwalitatieve methode zit in het analyseniveau. Waar QCA 

uitgaat van patronen en relaties tussen casus (cross-case analysis), gaat process-tracing uit van 

patronen en relaties binnen casus (within-case analysis). Beide analyseniveaus zijn nodig om 

een volledig beeld te kunnen schetsen van winst bij gemeentelijke raadgevende referenda. In 

drie casusstudies van zorgvuldig geselecteerde casus hebben wij de vergelijkende process-

tracing-analyse toegepast. Binnen deze casusstudies zochten we naar het werkzaam causaal 

mechanisme dat de verschillende oplossingspaden met QCA-condities verbond met de 

uitkomst winst.

Leidend voor de casusselectie waren de typen casus die voortvloeiden uit de QCA-

analyse en de mate van robuustheid van de drie oplossingspaden. We selecteerden 
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twee zogenaamde ideaaltypische casus (typical cases) — Amsterdam (2002) over de 

externe verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf en Groningen (2001) over de 

vernieuwing van de noordzijde van de Grote Markt251 — en één afwijkende casus ten aanzien 

van de dekkingsgraad (deviant case for coverage) — Zwolle (2005) over de wijziging van de 

verordening op de speelautomatenhallen. De typical cases zijn empirische manifestaties 

zowel van de uitkomst winst als van de (oplossings)paden. Met deviant cases for coverage 

worden casus aangeduid die wel de uitkomst winst vertonen maar niet zijn te scharen 

onder een van de drie oplossingspaden. We tastten daardoor in het duister over de redenen 

waarom deze casus de uitkomst winst vertoonden. De twee typical cases werden onderzocht 

om een beeld te krijgen van het werkzaam causaal mechanisme. De analyse van de deviant 

case for coverage spitste zich toe op de zoektocht naar de redenen voor de afwijking. Het 

resultaat van de analyses noopte ons tot een aanpassing van één conditie en een herziening 

van de QCA-analyse.

Vanwege het gebrek aan een bestaande, overkoepelende theorie voor winst bij 

lokale referenda, zijn de casusstudies in de volle breedte en diepte uitgevoerd. De QCA-

oplossingspaden waren in beginsel leidend maar boden voor wat betreft het werkzaam 

causaal mechanisme niet altijd voldoende houvast. Een uitvoerige beschrijving en analyse 

van de drie casus zorgde wel voor voldoende houvast. In de casusstudies hadden we speciale 

aandacht voor de volgorde van de QCA-condities alsmede — in het geval van de afwijkende 

casus Zwolle (2005) — voor het ontbreken van een of meerdere condities.

De vertaling van de QCA-condities naar het werkzaam causaal mechanisme 

vormde in de praktijk een uitdaging. Sommige condities zaten helemaal achteraan in het 

referendumproces, zoals de opkomst (TURN), en vielen daardoor buiten de context van 

een specifieke casus. Hetzelfde argument gold voor de conditie institutioneel vertrouwen 

(TRUST). Deze conditie is geoperationaliseerd via verschillende achtergrondkenmerken 

en biedt geen directe link met de afzonderlijke referendumprocessen. We benaderden de 

condities in de process-tracing-analyse daarom anders: opkomst beschouwden we als de 

mobilisatiekracht van de strijdende kampen; institutioneel vertrouwen relateerden we aan 

de vertrouwensvraag in het referendumproces.

Resultaten van process-tracing-analyse van ideaaltypische casus

De process-tracing-analyse legde in relatie tot het meest robuuste oplossingspad — pad 1; 

casus Amsterdam (2002) — een causaal mechanisme bloot dat bestond uit drie stappen. 

De eerste stap is de steun van de plannen onder de bestuurlijke elite (conditie SUP). Zonder 

een bepaalde mate van steun is een plan immers niet levensvatbaar en komt het sowieso 

251 De casus Amsterdam (2002) heeft een lidmaatschap in het eerste oplossingspad; casus Gro-
ningen (2001) in het derde oplossingspad (zie Figuur 12.4). Het eerste oplossingspad is het 
sterkst in termen van consistentie en dekkingsgraad, gevolgd door het derde oplossingspad. 
Beide typical cases kennen dan ook een ander werkzaam causaal mechanisme en zijn separaat 
geanalyseerd.
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niet tot een raadgevende volksstemming. Onder de politici, de bestuurlijke elite, moet dus 

een minimale steunomvang bestaan in de startfase.

 Aanvullend hierop is de steun van politieke partijen aan de initiatiefnemers in de 

aanloopfase van een referendum van belang. Het komt veelvuldig voor dat politieke partijen 

direct of indirect betrokken zijn bij het afdwingen van een volksraadpleging. Lokale politici 

weten hoe de gemeentelijke procedures werken en kunnen, als een raadsmeerderheid 

heeft ingestemd met de plannen, achteraf via een referendum alsnog proberen hun gelijk 

te krijgen. Vaak zijn politieke partijen open over de steun die ze geven aan het initiatief. 

Maar het komt ook voor dat partijen niet of minder open zijn over het bieden van steun 

of het aanzwengelen van het initiatief — de casus Zwolle is hier een voorbeeld van. De 

keuze voor zichtbare of onzichtbare betrokkenheid wordt vaak ingegeven door de 

opvattingen van politieke partijen over het raadgevend referendum. Is het een instrument 

dat is voorbehouden aan inwoners? Of mogen partijen zelf ook referenda aanzwengelen 

of faciliteren? De raad doet er goed aan hierover vooraf onderling het gesprek aan te gaan.

Ook maatschappelijke elites zijn van belang in de startfase. Politieke partijen kunnen 

om hen moverende politiek-strategische redenen wel een referendum wensen, maar dat 

betekent niet automatisch dat er een referendum komt. Voor het aanvragen van een 

raadgevend referendum moet aan een aantal eisen worden voldaan. Initiatiefnemers dienen 

aan te tonen dat het idee van een volksstemming kan rekenen op steun van een bepaald 

gedeelte van de inwoners. De kans op succes neemt toe als de groep initiatiefnemers ook 

maatschappelijke organisaties telt. Potentiële kiezers moeten overtuigd worden van nut en 

noodzaak van de stemming. In deze fase start voor de initiatiefnemers al de campagne en de 

strijd om de winst. Het gemeentebestuur houdt zich in deze fase afzijdig en komt hierdoor 

al voor een deel op achterstand te staan. De term ‘elite’ moet daarom breder worden gezien 

dan de politieke of bestuurlijke elite. Maatschappelijke elites zijn minstens net zo belangrijk 

voor de winst en misschien zelfs belangrijker.

De tweede stap van het causaal mechanisme borduurt voort op de steun van politieke 

en maatschappelijke elites: de mobilisatiekracht van de betrokken actoren (conditie TURN). 

In de periode voorafgaand aan een referendum ligt er een opdracht voor de betrokkenen 

om de kiezer te overtuigen van het eigen standpunt én om de kiezer te motiveren te gaan 

stemmen. Initiatiefnemers en de voorstanders van de (voor)genomen plannen zullen in deze 

fase hun uiterste best moeten doen om de winst binnen te halen. Als de initiatiefnemers 

een kans willen maken op de winst, zullen zij daarvoor een sterke boodschap (frame) in de 

campagne moeten brengen. Daarnaast moeten zij ook beschikken over voldoende mensen 

en middelen om deze boodschap onder het bredere publiek te verspreiden.

Financiële middelen lijken niet een doorslaggevende factor te zijn. In de onderzochte 

casus heeft het gemeentebestuur steevast de grootste financiële armslag, maar ze winnen 

niet. Initiatiefnemers blinken uit in het mobiliseren van vrijwilligers die zich inzetten voor 

de goede zaak. Deze vrijwilligers leveren niet alleen een bijdrage in de vorm van tijd; vaak 
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zijn ze ook bereid hun diensten — bijvoorbeeld het drukken van campagnemateriaal of het 

plaatsen van advertenties — tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Dit compenseert de 

achterstand die initiatiefnemers in financiële zin hebben op het gemeentebestuur.

Bij verkiezingen kan het er tussen partijen soms hard aan toe gaan. Hoe anders is 

dat bij de onderzochte referendumcasus. Het geweld in de campagne blijft goeddeels 

beperkt tot de initiatiefnemers. Zij zijn gemotiveerd om te winnen en zullen daarvoor, 

onder meer wegens het bestaan van geldigheidsquorums, tot het uiterste moeten gaan. 

De voorstanders, doorgaans het gemeentebestuur, dat wil zeggen coalitiepartijen soms 

aangevuld met enkele oppositiepartijen, worden geconfronteerd met een dilemma. 

Enerzijds zijn zij verantwoordelijk voor een deugdelijke inzet van het referenduminstrument 

en anderzijds hebben zij een eigen belang bij de uitslag.

De verantwoordelijkheid voor het proces impliceert het inzetten op een grote 

betrokkenheid van burgers en daarmee een hoge opkomst. Nadeel hiervan is dat het 

gemeentebestuur zichzelf daardoor mogelijk in de eigen voet schiet. Want een hoge 

opkomst vergroot zowel de kans op een geldig resultaat als, zoals de QCA-analyse liet 

zien, de kans dat het bestuur verliest. We zien in de praktijk dat het de initiatiefnemers 

zijn die de kar trekken in de campagne. De voorstanders kiezen vaak voor een rol op de 

achtergrond in de hoop niet te verliezen (bijvoorbeeld doordat een geldigheidsquorum 

niet wordt gehaald). Voorstanders reageren liever op acties van de tegenstanders dan dat 

zij zelf de confrontatie zoeken.

Aan de andere kant zoeken de initiatiefnemers, oftewel de tegenstanders, actief de 

confrontatie. Zoals gezegd vormen zij de groep die zich moet bewijzen. Daarvoor zetten zij 

alle beschikbare middelen in. Veel aandacht gaat uit naar de campagne en de boodschap 

die wordt uitgevent. De tegenstanders komen met een zo sterk mogelijk verhaal om de 

winst binnen te slepen. Indien daartoe aanleiding bestaat, zullen zij de voorstanders in 

een kwaad daglicht stellen. Binnen wettelijke grenzen en de grenzen der redelijkheid is in 

een campagne veel geoorloofd om te proberen de legitimiteit van de besluitvorming en de 

geloofwaardigheid van de voornaamste spelers aan te tasten. Vanwege de tegenstrijdige 

doelen zijn de initiatiefnemers daar beter toe in staat dan de voorstanders. De grootste 

sleutel tot succes is of de initiatiefnemers met dit alles voldoende tegenstanders weten te 

mobiliseren om een stem uit te brengen. Daarnaast is er de initiatiefnemers veel aan gelegen 

niet zelf ten prooi te vallen aan al te negatieve frames. De strategie van de voorstanders sluit 

hier niet op aan en daardoor hoeven de initiatiefnemers hier meestal niet voor te vrezen.

Betekent dit dat de voorstanders altijd gedoemd zijn te verliezen? Nee, dat is niet het 

geval. Voor de voorstanders lijkt nog veel vooruitgang te boeken, in het bijzonder op het 

terrein van de strategie en de campagne. Waarom zouden alleen de initiatiefnemers actief 

campagne voeren? In het geval van een (voor)genomen raadsbesluit, waarbij duidelijk is 

dat de raad in beginsel voorstander is, is het gerechtvaardigd dat het bestuur dit besluit 

publiekelijk uitlegt en verdedigt. Dit is zelfs bevorderlijk voor de oordeelsvorming van 
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Figuur 12.5 Causaal mechanisme winst gemeentelijke referenda Nederland (op basis van ideaaltypische 
Amsterdamse GVB-referendum in 2002)
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de kiezer. Het is vervolgens aan de kiezer om naar aanleiding van een overzicht van de 

argumenten een eigen afweging en keuze te maken.

Ten aanzien van de strategie liggen twee zaken voor de hand. Een, vanwege de 

dubbelrol die het gemeentebestuur heeft in een referendumproces (organisatorisch 

én politiek-strategisch) verdient het aanbeveling beide rollen bij aparte personen en 

organisatieonderdelen te beleggen. Dit draagt bij aan procedurele zuiverheid en zorgt 

voor een sterkere legitimatie voor het voeren van een eigenstandige campagne. Twee, het 

vormen van een brede coalitie van voorstanders. Niet alleen het gemeentebestuur heeft 

een belang bij de plannen. Burgers, (maatschappelijke) organisaties en politieke partijen 

die zich verbinden aan de plannen doen er slim aan zich te verenigen en samen met het 

bestuur campagne te voeren, tegen de campagne van de groep initiatiefnemers. Dit heeft 

de potentie te leiden tot een meer level playing field.

De derde en laatste stap in het causaal mechanisme heeft betrekking op de 

geloofwaardigheid van de strijdende kampen. Politieke crises of negatieve ontwikkelingen 

en gebeurtenissen in relatie tot de personen of organisaties die verbonden zijn aan het 

referendum, kunnen bijdragen aan het eindoordeel dat de kiezer op de stemdag uitspreekt. 

Uit de ideaaltypische casus komt naar voren dat initiatiefnemers meestal vóór de stemming 

niet te maken krijgen met dergelijke negatieve beeldvorming en het gemeentebestuur (de 

voorstanders) wel. Negatieve gebeurtenissen doen afbreuk aan het vertrouwen (conditie 

TRUST) dat kiezers hebben in een van de strijdende kampen en zijn daarmee waarschijnlijk 

van invloed op de winst. Deze gebeurtenissen hoeven niet direct gerelateerd te zijn aan het 

referendum. Initiatiefnemers zullen relevante zaken in veel gevallen uitvergroten en onder 

de aandacht van de kiezer pogen te brengen. Het hierboven beschreven mechanisme, dat 

we aantroffen na bestudering van de GVB-casus, en dat daarmee symbool staat voor de 

typical cases van oplossingspad 1, is in Figuur 12.5 schematisch weergeven.

Consequenties en implicaties van process-tracing-analyse van afwijkende casus: herziene 

QCA-analyse

Met behulp van process-tracing is de casus Zwolle uit 2005 als afwijkende casus 

geanalyseerd. Ons doel was het achterhalen van de redenen waarom deze casus als uitkomst 

winst had, maar niet te verklaren viel aan de hand van een van de drie oplossingspaden. 

Naar aanleiding van de process-tracing-analyse constateerden we een anomalie bij de steun 

onder de elite voor de wijziging van de verordening op de speelautomatenhallen (conditie 

SUP). Hoewel een meerderheid van de raadsleden instemde met de gewijzigde verordening, 

was de coalitie erg verdeeld over dit onderwerp. De raadsleden van het CDA stemden 

verdeeld; de ChristenUnie-fractie stemde zelfs unaniem tegen het raadsvoorstel. Zonder 

oppositiesteun was de verordening niet door de raad aanvaard (en was het referendum er 

niet gekomen).
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Deze constatering gaf ons een andere blik op de conditie SUP. De Zwolse casus laat 

zien dat het niet per se gaat om de vraag of een raadsmeerderheid zich achter de plannen 

schaart, maar welke meerderheid dit precies is. Als in de lokale coalitie scheurtjes ontstaan, 

kan dit door kiezers worden geïnterpreteerd alsof er iets niet in de haak is met de plannen. 

Het is extra olie op het vuur van de initiatiefnemers of tegenstanders om de plannen te 

bestrijden. Kortom, we kozen niet voor toevoeging van een additionele conditie, maar voor 

het wijzigen van een bestaande conditie. Hamvraag voor de nieuwe codering was of de 

coalitie intern verdeeld was of niet. Met deze gewijzigde conditie is een nieuwe QCA-analyse 

uitgevoerd.

De herziene analyse leidde tot drie oplossingspaden die een voldoende voorwaarde 

vormen voor winst. Twee van deze paden verschilden ten opzichte van ons eerder model 

(Figuur 12.4 en Tabel 12.3). De dekkingsgraad (solution coverage) van de nieuwe oplossing 

ligt iets lager; de consistentie van de nieuwe oplossingsformule valt iets hoger uit.

Tabel 12.3 Vergelijking QCA-oplossingspaden oud en nieuw

Pad Tussenoplossing (oud) Tussenoplossing (nieuw)

1. TURN*SUP*TRUST TURN*sup*PROT*gov

2. TURN*PROT*trust*gov TURN*SUP*prot*TRUST

3. TURN*PROT*TRUST*GOV TURN*PROT*TRUST*GOV

Tussenoplossing (nieuw): solution coverage: 0.846; solution consistency: 0.917

Dit betekent dat met de nieuwe formule meer casus kunnen worden verklaard. Het 

gaat om in totaal 84,6% van alle casus met de uitkomst winst. In de eerdere situatie ging 

het nog om 76,9% van de door initiatiefnemers gewonnen casus. Al met al lijkt de nieuwe 

QCA-oplossing iets robuuster dan de voorgaande oplossing. Nadeel is wel dat de nieuwe 

tussenoplossing iets complexer is geworden. Alle drie de oplossingspaden bestaan uit 

een combinatie van vier condities; in de oude formule bestond het eerste pad nog uit drie 

condities. Ook is de samenstelling van het tweede oplossingspad gewijzigd.

Nader (toekomstig) onderzoek van verschillende casus zal moeten uitwijzen wat de 

praktische implicaties van de gewijzigde oplossingsformule zijn. Want hoewel Zwolle geen 

afwijkende casus meer is — valt nu onder de typical cases en dat is een goed teken — is de 

casus Amsterdam (1997a) — over de aanleg van woonwijk IJburg — verworden tot een 

deviant case for consistency.252 Twee andere casus in Amsterdam van 17 mei 1995 — over de 

toekomst van het weiland Vrije Geer en over de vorming van de stadsprovincie Amsterdam 

— zijn deviant cases for coverage.253 Nieuwe process-tracing-analyses kunnen een oplossing 

252 Dit betekent dat deze casus de uitkomst niet-winst heeft, maar wel onder de QCA-oplossings-
formule valt. Onze nieuwe oplossingsformule verklaart dus een verkeerd soort casus.

253 Dit betekent, net als bij de casus Zwolle, dat deze twee referenda zijn gewonnen door de ini-
tiatiefnemers, maar dat we aan de hand van onze oplossingsformule niet kunnen verklaren 
waardoor dit komt.
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bieden voor deze inconsistenties. Dit valt buiten de scope van deze studie, maar geeft eens 

te meer aan dat QCA en process-tracing iteratieve onderzoeksprocessen zijn.

12.6 Beperkingen en richtingen voor toekomstig onderzoek

Deze studie was naast een zoektocht naar verklaringen voor winst bij gemeentelijke 

raadgevende referenda ook een zoektocht naar methoden en technieken om hier concreet 

onderzoek naar te kunnen doen. Over een gecombineerde QCA-analyse én vergelijkende 

process-tracing-analyse is de laatste tijd veel geschreven; praktijkvoorbeelden zijn echter 

schaars. Dankzij de gecombineerde aanpak in deze studie kan worden gezien in hoeverre het 

in de praktijk werkt en waar de uitdagingen liggen. Voordat we deze uitdagingen bespreken, 

behandelen we allereerst de externe validiteit van de bevindingen.

Om te beginnen moeten (en blijven) we benadrukken dat de resultaten van de crisp-set 

QCA-analyse nopen tot een zekere bescheidenheid ten aanzien van de generalisatie van de 

resultaten. De vergelijkende kwalitatieve methode is geschikt als methode in situaties met 

een mid-sized N. Uitgangspunt van de analyse waren dertig casus, waarvan er dertien door 

initiatiefnemers werden gewonnen. Bovendien vonden alle casus plaats in de Nederlandse 

context die, zoals uitvoerig is besproken, vele unieke kenmerken heeft. Dit betekent niet 

dat de in dit onderzoek gebruikte condities niet toepasbaar zijn in andere landen en voor 

andere contexten. Separate studies moeten uitwijzen of en in hoeverre de aangetroffen 

oplossingspaden overeenkomsten vertonen.

De QCA-resultaten moeten tevens niet worden gezien als een blauwdruk voor winst. 

Systematisch vergelijkend onderzoek via QCA legt bloot onder welke omstandigheden 

de kans om een referendum te winnen of verliezen groter dan wel kleiner is. Deze kennis 

kan worden ingezet bij de organisatie van nieuwe gemeentelijke raadgevende referenda. 

Initiatiefnemers en voorstanders kunnen voor een deel actief inspelen op de condities die 

van doorslaggevende rol bleken te zijn. De geconstateerde oplossingspaden gelden echter 

niet als voorspellend model voor winst of verlies. Het is dus niet zo dat initiatiefnemers zich 

maar in gunstige zin hoeven te verhouden tot de condities en dan de winst binnenslepen. 

Daarvoor is de sociale werkelijkheid te complex en contextgevoelig. QCA is wel een 

geschikte methode gebleken voor het kunnen herkennen van patronen die bijdragen aan 

de verklaring van winst vanuit het perspectief van de initiatiefnemers bij raadgevende 

referenda. Het geeft inzicht in het krachtenspel rondom referenda.

Ondanks de voordelen kent QCA ook enkele evidente nadelen. De methode is geënt 

op analyses tussen casus (cross-case analysis) en biedt geen inzicht in de processen die zich 

binnen afzonderlijke referenda afspelen. Om te achterhalen hoe en waardoor winst bij 

referenda is te verklaren, zijn aanvullende analyses met andere methoden nodig. Het 

analyseren van patronen tussen casus betekent in de praktijk ook dat de condities meestal 

op vrij abstract niveau zijn geformuleerd. De condities moeten onderling vergelijkbaar 

zijn tussen casus; dit laat minder ruimte voor de specifieke contexten van casus en hele 
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specifieke condities. QCA wordt doorgaans uitgevoerd met een relatief beperkt aantal 

condities. Hoe meer condities aan de vergelijking worden toegevoegd, hoe groter de 

uitdaging doorgaans is in de vorm van logical remainders. Als andere condities aan het model 

worden toegevoegd, zal het resultaat waarschijnlijk anders zijn.

Process-tracing is behulpzaam gebleken als aanvulling op de systematische 

kwalitatieve vergelijkende analyse. Deze methode stelde ons in staat de juiste casus te 

selecteren voor analyse — de afwijkende casus — en stelde ons in staat betekenis en kleur te 

geven aan de gevonden QCA-resultaten. Theoretische noties en veronderstellingen waarbij 

QCA en process-tracing met elkaar in verband worden gebracht, blijken te werken. Dit biedt 

perspectief voor toekomstig onderzoek én voor de methode als zodanig.

De grootste uitdaging in de omschakeling en koppeling tussen QCA en process-

tracing blijkt de vertaling van de QCA-condities naar de context van de casus. Veel van de 

in QCA gehanteerde condities zijn afgeleid uit literatuur waarin onderzoeksmethoden zijn 

gebruikt die zich richten op variabelen waarbij gebruik gemaakt is van een groot aantal casus 

(large N). Dergelijke onderzoeken richten zich op de effecten van individuele oorzaken en 

niet op de conjuncties van condities. Dit zorgt voor een mismatch met het uitgangspunt 

binnen QCA dat condities in verschillende configuraties leiden tot de uitkomst. Concreet 

betekende dit dat in deze studie niet alle condities even gemakkelijk te ‘vertalen’ waren 

naar de daadwerkelijke referendumprocessen. Niet alle condities waren onderdeel van het 

primaire referendumproces. Het betekende in de praktijk dat we enkele condities anders 

benaderden en zo toepasbaar maakten voor de process-tracing-analyse.

Een tweede uitdaging heeft betrekking op de vergelijkende process-tracing. Als we 

het stappenplan van Williams en Gemperle (2017) zouden navolgen, waren minstens zes 

casusstudies nodig (twee per oplossingspad). Een diepgravende process-tracing-analyse 

zou daardoor een nog grotere omvang krijgen. Dergelijke analyses zijn daardoor minder 

geschikt voor publicatie in veel wetenschappelijke tijdschriften, omdat de ruimte daarin 

vaak beperkt is. Dit heeft praktische consequenties voor de toepasbaarheid van de 

voorgestelde methode.

Deze eerste verkennende studie naar winst bij raadgevende lokale referenda biedt 

voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. De casusstudies geven bijvoorbeeld 

aanleiding om de rol van de verschillende partijen in de campagne nader te beschouwen. 

Welke rol speelt de campagne in referendumprocessen bij gemeentelijke raadgevende 

referenda? Welke campagnestrategie is optimaal voor de initiatiefnemers en welke voor 

het gemeentebestuur? Welke factoren dragen bij aan de verklaring van winst? Anderzijds 

geeft de bestaande QCA-analyse in deze studie ook voldoende aanknopingspunten voor 

vervolgonderzoek. De herziene QCA-analyse laat immers geen perfect resultaat zien. Drie 

casus zijn nog afwijkend. Aanvullende process-tracing-analyses van de casus Amsterdam 

(1997a), Amsterdam (1995a) en (1995b) kunnen nieuwe inzichten of condities opleveren, 

die de resultaten nog robuuster kunnen maken. De aandacht ging in het tweede gedeelte 
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uit naar raadgevende referenda. Raadplegende referenda zijn echter in de meerderheid 

als we kijken naar de referendumpraktijk. Wat zijn de verklarende factoren voor winst 

bij deze referenda? Waar verschillen raadgevende en raadplegende referenda van elkaar 

ten aanzien van het proces? Een laatste optie die wij noemen gaat over wat er gebeurt 

met referendumuitslagen. Wat maakt dat gemeenteraden wel of geen gevolg geven aan                         

(on)gewenste referendumuitslagen? Welke strategieën ontwikkelen zij voor de omgang met 

(on)gewenste referendumuitslagen? Voorgaande vragen kunnen tevens worden onderzocht 

bij referenda in andere landen en op andere bestuursniveaus.
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EPILOOG: VERWACHTINGEN VOOR DE 
TOEKOMST VAN HET LOKALE REFERENDUM 
IN NEDERLAND254

Het zal de lezer vast niet zijn ontgaan dat het referendum in Nederland slechte tijden 

doormaakt. Na een periode van drie jaar en twee nationale referenda is de Wet raadgevend 

referendum (Wrr) weer ingetrokken. In de Nederlandse rechtsorde bestaat nu dus geen 

wet die het mogelijk maakt voor burgers om een landelijk referendum aan te vragen. 

Het parlement kan via speciale wetgeving te allen tijde besluiten op eigen initiatief een 

referendum te organiseren, zoals ze dat ook in 2005 deed bij het referendum over de 

Europese Grondwet. Daartoe bestaan momenteel echter geen concrete, haalbare plannen. 

Of deze nationale ontwikkelingen ook gevolgen hebben voor het referendum op lokaal 

niveau valt nog niet te zeggen. We kunnen in ieder geval concluderen dat de afschaffing van 

het nationaal referendum geen directe invloed heeft op de mogelijkheid voor gemeenten 

om referenda te organiseren. Gemeenten hebben nog altijd de ruimte om zelf te besluiten 

een referendum te houden. In deze epiloog staan we kort stil bij richtingen waarin het 

lokale referendum zich verder zou kunnen ontwikkelen. We doen dit door het schetsen 

van een viertal toekomstscenario’s: de gevarieerde kiezersdemocratie, de status quo, de 

gekanaliseerde kiezersdemocratie en de gestroomlijnde status quo.

Vier scenario’s voor de toekomst van het lokale referendum

Uit de analyse van de referendumpraktijk en de politieke en bestuurlijke context van het 

referendum in Nederland blijkt dat het referendum diffuus en gevarieerd is. Ervaringen 

met het referendum wisselen sterk tussen en binnen gemeenten. In enkele gemeenten zijn 

meerdere referenda gehouden, terwijl het merendeel van de Nederlandse gemeenten nog 

geen ervaring heeft met dit instrument. Verder verschilt de wijze waarop het referendum 

concreet wordt vormgegeven van gemeente tot gemeente. In de ene gemeente is het 

mogelijk om alleen een raadplegend referendum te organiseren, in de andere gemeente 

kan zowel een raadplegend als een raadgevend referendum worden uitgeschreven. Hoewel 

gemeenten gebruik kunnen maken van een standaard modelreferendumverordening 

van de VNG — die al meer dan tien jaar oud is — zijn er veel gemeenten die voor 

een geheel eigen referendumverordening of voor een aangepaste variant van de 

modelreferendumverordening kiezen.

Deze huidige, diffuse en gevarieerde situatie, in combinatie met de complexe 

omgeving waarin gemeenten zich bevinden, maakt het lastig om een eenduidig beeld 

te schetsen van de toekomst van het referendum. Vele variabelen kunnen van invloed 

254 Deze epiloog is in aangepaste vorm eerder verschenen in Van der Krieken (2015).
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zijn op de verdere ontwikkeling van dit instrument. Hoe gaat de wetgever op (korte) 

termijn om met de lokale referendumpraktijk? Wat voor gevolgen zullen voorgenomen, 

verdergaande gemeentelijke herindelingen hebben voor het lokale referendum? Welke rol 

zal het referendum innemen ten opzichte van andere vormen van burgerparticipatie? Zullen 

technologische ontwikkelingen van invloed zijn op het referendum en de wijze waarop vorm 

wordt gegeven aan dit instrument? In hoeverre hebben typische kwesties van deze tijd, 

zoals de komst van de Omgevingswet, de weg naar aardgasloze wijken en de transities in het 

sociaal domein een link met het referendum? Kan het referendum een nuttig instrument zijn 

in relatie tot deze vraagstukken? Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van onzekerheden die 

het toekomstbeeld van de Nederlandse lokale referendumpraktijk lastig bepaalbaar maken.

Een helder beeld van de toekomst wordt verder bemoeilijkt door de bijzondere 

ontwikkeling van de lokale referendumpraktijk. Gedurende een eeuw heeft het lokale 

referendum in verschillende (lokale) contexten een eigenstandige rol gespeeld. Er zijn 

perioden waarin het referenduminstrument zich in een korte periode snel ontwikkelde, 

om vervolgens qua omvang weer af te zwakken. Zal het referendum zich in de toekomst 

cyclisch blijven vernieuwen? Volgt er spoedig weer een vierde ‘referendumgolf’? Geeft 

de groei van de hoeveelheid gemeentelijke en provinciale referendumverordeningen een 

impuls aan de hoeveelheid referenda of werpt het juist barrières op voor een gemakkelijke 

organisatie van een referendum? Welke gevolgen zal de intrekking van de Wrr hebben voor 

de lokale referendumpraktijk? Zal het advies van de staatscommissie parlementair stelsel 

(commissie-Remkes) leiden tot invoering van een bindend correctief wetgevingsreferendum 

mét uitkomstdrempel? Het is duidelijk dat in de context van de huidige referendumpraktijk 

in Nederland veel actuele kwesties spelen, die al dan niet hun invloed zullen doen gelden 

op deze praktijk.

Eén manier om met deze onzekerheid en complexiteit om te gaan is gebruik te maken 

van scenario’s. Scenario’s zijn mogelijke en consistente toekomstbeelden. Ze zijn niet 

primair gericht op het voorspellen van de toekomst, maar proberen meerdere alternatieve 

toekomsten te schetsen. Juist omdat de toekomst op veel terreinen onzeker is, heeft het 

idee van toekomstscenario’s de afgelopen decennia flink aan populariteit gewonnen.255

Voor de verwachting van de toekomst van het lokale referendum in Nederland worden 

hieronder vier scenario´s uitgewerkt. Bij het bepalen van de vier scenario’s is rekening 

gehouden met vier zaken. Ten eerste is er gekeken naar recente, nationale ontwikkelingen 

op referendumgebied. Denk daarbij aan de intrekking van de Wrr en de tussenstand van de 

commissie-Remkes. Ten tweede houden we rekening met de realiteit van het hedendaagse 

referendum, met de praktijk zoals die zich in Nederland manifesteert. Ten derde laten de 

scenario’s ruimte voor toekomstige onzekerheid op het referendumonderwerp, bijvoorbeeld 

ten aanzien van maatschappelijke, juridische, technologische en politieke ontwikkelingen. 

255 Voor meer informatie over scenario’s en toekomstverkenningen, zie Van der Heijden (1996); 
Dammers (2000); De Mooij & Tang (2003); Van Asselt, Faas, Van der Molen & Veenman (2010).
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Er is dus ruimte voor meerdere onvoorspelbare factoren die van invloed kunnen zijn op 

de ontwikkeling van het referendum. Ten vierde dienen de scenario’s zich uit te strekken 

over een periode van ongeveer tien jaar (de middellange termijn). De laatste tijd gaan de 

ontwikkelingen op referendumgebied zo snel dat alternatieve werkelijkheden, die vooral 

kijken naar een periode voorbij de tien jaar, een te grote mate van onzekerheid met zich 

meebrengen.

De constructie van de vier concrete scenario’s is gebaseerd op de volgende vier 

stappen.256 Ten eerste kijken wij primair naar het lokale referendum in Nederland. 

Hierdoor is ons uitgangspunt niet een algemeen kader, zoals dat bij een bespreking van 

het nationaal referendum meer voor de hand zou liggen. Op het landelijke niveau zijn door 

de wetgever eerder enkele belangrijke keuzes gemaakt over het toekomstige verloop 

van het referendumproces. Deze keuzes liggen op lokaal en provinciaal niveau en op het 

niveau van de waterschappen nog altijd open. Verder staat in het scenariomodel enkel het 

referendum als onderwerp centraal; het model hoeft dus niet zo algemeen te zijn dat het 

ook van toepassing is op andere onderwerpen en beleidsterreinen.

Ten tweede stellen wij de vraag of het lokale referendum zich meer in de richting 

van een pluriform of een uniform model zal bewegen. Van een pluriform model is sprake 

als regels, gewoonten en gebruiken van het referendum sterk decentraal worden bepaald 

door de gemeenten zelf (en wellicht ook provincies en waterschappen). Het resultaat is een 

referendumpraktijk die zich kenmerkt door een variatie ten aanzien van referendumsoorten, 

gehanteerde geldigheidsquorums, mogelijke vraag- en antwoordcategorieën, 

stemprocedures en een variëteit aan onderwerpen die per referendum aan inwoners 

worden voorgelegd.

In een uniform model groeien de regels, gewoonten en gebruiken steeds meer naar 

elkaar toe. De variëteit aan gemeentelijke referenda neemt hierdoor af; de referenda 

gaan in steeds meer opzichten op elkaar lijken. Een dergelijke ontwikkeling heeft voor 

inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur tot gevolg 

dat de randvoorwaarden van een lokaal referendum duidelijk(er) zijn. Bovendien neemt 

de ongelijkheid tussen gemeenten af, omdat steeds meer dezelfde juridische procedures 

van toepassing zijn op het organiseren van lokale volksraadplegingen waar ook maar in 

Nederland.

Deze uniformering van het lokale referendum heeft meerdere oorzaken. Gemeenten 

kunnen bewust of onbewust kiezen voor harmonisering van het instrument door van elkaar 

te leren, best practices van elkaar over te nemen en de modelreferendumverordening 

van de VNG als uitgangspunt te kiezen voor de eigen lokale verordening. Een andere 

mogelijkheid is dat de wetgever op zeker ogenblik kiest voor een algemene wet of regeling 

die het referendum op uniforme wijze in alle Nederlandse gemeenten regelt, zoals in 2002 

gebeurde in de Tijdelijke referendumwet (Trw).

256 In navolging van De Mooij & Tang (2003); Van Asselt, Faas, Van der Molen & Veenman (2010).
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Ten derde stellen wij de vraag wie in de praktijk het primaat heeft bij het 

initiëren van een referendum. Blijft het referendum vooral een instrument dat door 

het lokale gemeentebestuur wordt ingezet, of gaan we steeds meer volksstemmingen 

zien die door burgers worden afgedwongen? Qua absolute aantallen gaat het 

referendum op bestuursinitiatief nog altijd aan de leiding. In steeds meer gemeentelijke 

referendumverordeningen is echter de mogelijkheid aanwezig voor inwoners om op 

eigen initiatief een adviserende volksstemming aan te vragen. Het is de vraag of van deze 

mogelijkheid op grotere schaal gebruik zal worden gemaakt.

Figuur 1 Vier toekomstscenario’s voor het lokale referendum in Nederland

Ten vierde presenteren wij de afzonderlijke scenario’s. Door de twee centrale keuzes 

bij het lokale referendum (pluriform contra uniform, burgers contra bestuur) tegenover 

elkaar te zetten, ontstaat een matrix met vier cellen. Deze vier cellen vertegenwoordigen 

de vier realistische referendumscenario’s.

Scenario A. ‘Gevarieerde kiezersdemocratie’

In scenario A kent het referendum een grote variëteit tussen gemeenten qua regels, 

gewoonten en gebruiken. Deze variëteit is in een steeds groter wordend aantal gemeenten 

(en mogelijk ook provincies en waterschappen) vastgelegd in een eigen decentrale 

referendumverordening. Deze verordening geeft gemeenten alle vrijheid om het instrument 

naar eigen smaak in te richten. Een aanzienlijk deel van de gemeenten heeft geen speciale 

verordening waarin de spelregels voor een referendum zijn vastgelegd. Deze groep 

gemeenten vindt alternatieve participatiemogelijkheden voor burgers beter en ziet daarom 
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niets in de institutionalisering van dit instrument. Mocht er onverhoopt toch voldoende 

politieke steun in deze groep gemeenten zijn voor een volksstemming, dan wordt de verdere 

uitwerking daarvan geregeld via een (tijdelijke) referendumverordening of via een eenmalig 

referendumbesluit. De hoeveelheid georganiseerde referenda is vergelijkbaar met de 

laatste twee decennia in Nederland. Het exacte aantal fluctueert van jaar tot jaar, maar er 

is sprake van een aanhoudend gebruik van het instrument.

De bestaande lokale referendumverordeningen geven niet alleen de mogelijkheid aan 

het bestuur om een referendum uit te schrijven. Ook inwoners worden zo in staat gesteld om 

een referendum aan te vragen. In de meeste gevallen betreft het een correctief referendum 

over een (voor)genomen besluit van de gemeenteraad. Een kleine club gemeenten gaat in 

dit scenario een stap verder. Deze koplopers experimenteren met referendumvarianten die 

sterk lijken op het volksinitiatief. Inwoners kunnen in deze gemeenten zelf een onderwerp 

op een stembiljet plaatsen en dit in een volksstemming laten voorleggen aan de bevolking.

De directe-democratische instrumenten hebben een sterke preventieve werking. 

Ieder (voor)genomen besluit, of juist het gebrek aan een besluit, kan aanleiding zijn voor 

inwoners of organisaties om zich in te zetten voor een volksraadpleging. Lokale bestuurders 

zijn zich hier steeds meer van bewust. De mate waarin het referendum wordt aangewend 

is afhankelijk van de mate waarin het bestuur responsief is voor signalen van onvrede 

vanuit de bevolking. Wanneer inwoners geen gehoor vinden bij de gemeente, neemt de 

kans toe dat zij het referendum gebruiken om hun eisen kracht bij te zetten. In de meest 

extreme gevallen vinden in enkele gemeenten in een collegeperiode meerdere referenda 

plaats over controversiële kwesties. In deze gemeenten ontstaat langzaamaan een direct-

democratische gewoonte, zoals deze in sommige deelstaten in Duitsland en kantons in 

Zwitserland al is te vinden. We noemen dit scenario daarom de ‘gevarieerde kiezersdemocratie’.

Binnen de gevarieerde kiezersdemocratie is het referendumlandschap divers. Over tal 

van onderwerpen worden volksstemmingen uitgeschreven, waarbij herindelingsreferenda 

het meest geliefde onderwerp blijven. Stemmingen over zaken in het fysieke domein en 

allerlei typische en specifieke lokale vraagstukken nemen toe. Dit hangt samen met het 

uitdijende takenpakket van gemeenten en de hiermee samenhangende gemeentelijke 

autonomie. De huidige verscheidenheid aan regels en procedures blijft bestaan. Veel 

gemeenten kiezen voor aansluiting bij de gangbare geldigheidsquorums voor het 

referendum op nationaal niveau. Wegens deze quorums zullen niet alle stemmingen een 

rechtsgeldige uitslag kennen. Ook zullen vele pogingen van inwoners om een stemming af te 

dwingen stranden. Campagnes rond referenda laten eveneens een grote verscheidenheid 

zien. De grotere en kapitaalkrachtigere gemeenten hebben de beschikking over meer 

budget voor de campagne dan de kleinere en minder kapitaalkrachtige gemeenten. De 

informatievoorziening in deze tweede groep zal voornamelijk via gemeenten zelf verlopen 

in de vorm van een huis-aan-huis verspreide referendumkrant. De eerste groep zal eerder 



367

Epiloog

een professioneel reclamebureau inschakelen voor de campagne en zal de initiatiefnemers 

subsidiëren, zodat zij een zelfstandige campagne kunnen opzetten.

Scenario B. ‘Status quo’

In scenario B is het referendum een instrument dat vooral wordt ingezet op initiatief 

van het gemeentebestuur. In veel gemeentelijke referendumverordeningen is zowel het 

raadplegend als het raadgevend referendum opgenomen. Toch vinden er maar weinig 

raadgevende referenda op initiatief van burgers plaats. Dit heeft meerdere oorzaken. In 

sommige gevallen zijn de drempels voor het aanvragen van een referendum zo hoog, dat het 

in de praktijk lastig blijkt eraan te kunnen voldoen. Daarnaast blijkt er onder de bevolking 

lang niet altijd de behoefte te bestaan aan een stemming over bepaalde onderwerpen. In 

scenario A komt het initiatief vooral van onderop. Bij scenario B vallen veel initiatieven 

vanuit burgers weg. Scenario B komt daarmee het meest overeen met de huidige stand van 

zaken van het lokale referendum. We noemen dit scenario daarom ‘status quo’.

Wanneer het gemeentebestuur zich buigt over ingrijpende besluiten, zoals het 

voortbestaan van de zelfstandigheid van de gemeente, een ambtelijke fusie met andere 

gemeenten of een grootschalige en kostbare aanpassing in de openbare ruimte, zal in 

enkele gevallen op initiatief van het bestuur een referendum worden uitgeschreven. Een 

tweede reden voor het uitschrijven van een referendum is een gebrek aan overeenstemming 

over bepaalde lokale kwesties binnen de lokale coalitie. Het referendum biedt dan een 

mogelijkheid om uit de politieke impasse te geraken. Het referendum kan ook passen binnen 

de ambities van de coalitie om de directe betrokkenheid van de burger bij het bestuur te 

vergroten. Dit sluit aan bij de huidige ontwikkelingen op het terrein van burgerparticipatie. 

Gedurende de coalitieperiode wordt gekeken of er een geschikt onderwerp is waarover 

burgers kunnen worden geraadpleegd. Soms wordt in een lokaal bestuursakkoord al 

vastgelegd dat over een bepaald issue een referendum zal worden uitgeschreven.

De gemeentelijke referendumregelingen zijn pluriform qua reglementen en 

vereisten, net als het geval is in scenario A. Verschillen tussen verordeningen zullen vooral 

te vinden zijn op het terrein van de geldigheidsquorums. Vanwege hogere quorums en 

handtekeningeneisen, blijkt het voor inwoners in de praktijk lastiger te zijn een referendum 

aan te vragen. Ten aanzien van de overige thema’s lijkt de praktijk in scenario B sterk op die 

in praktijk A. Verschillende gemeenten blijven experimenteren om het instrument passend 

te maken voor concrete vraagstukken. Het huidige unieke karakter van het referendum 

in Nederland blijft hiermee bestaan. Daarnaast moet het referendum niet enkel gezien 

worden als een middel waarmee snel een beslissing kan worden genomen; het kan integraal 

onderdeel uitmaken van een breder besluitvormingsproces, waarvan het referendum de 

apotheose is.

Dit toekomstscenario vraagt om een cultuur waarin inwoners betrokkenheid tonen 

bij het decentrale bestuur en zich willen verdiepen in politieke vraagstukken. Omdat het 
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initiatief voor een referendum nog steeds voornamelijk afkomstig is van het bestuur, 

is voor dit bestuur een belangrijke taak weggelegd om inwoners actief bij dit proces te 

betrekken. Dit betekent dat het bestuur onder meer goed moet nadenken over de vraag 

hoe ze een referendumcampagne vorm wil geven. Een andere overweging is het beschikbaar 

stellen van voldoende (financiële) middelen, zodat maatschappelijke organisaties zelf in 

staat worden gesteld om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van de bevolking. 

Tevens vraagt deze cultuur om bezinning van het gemeentebestuur op de eigen positie, 

rol en taakverdeling in een referendumproces. Treedt een van de wethouders op als 

pleitbezorger van de gewenste antwoordoptie? Wil het decentrale bestuur überhaupt een 

eigen standpunt innemen of zich enkel richten op het bevorderen van de opkomst?

Scenario C. ‘Gekanaliseerde kiezersdemocratie’

In scenario C is het referendum een instrument van, voor en door inwoners. De wens 

tot een referendum komt van onderop. Referenda kunnen worden aangevraagd in 

vrijwel alle Nederlandse gemeenten, omdat het lokale referendum is opgenomen in de 

Nederlandse Grondwet en nadere regels zijn gesteld in zogeheten uitvoeringswetten, de 

Gemeentewet, of omdat vrijwel alle gemeenten aansluiting zoeken bij een nieuwe versie van 

de modelreferendumverordening van de VNG. Het gaat hierbij zowel om het raadplegend 

als het raadgevend correctief referendum. In (vrijwel) alle gemeenten (met een verordening) 

gelden dezelfde regels voor het referendum. Er is sprake van een strakke procedure met 

vaste termijnen en quorums die verbonden zijn aan een referendumproces. Binnen een 

vastgesteld aantal weken dienen initiatiefnemers voldoende handtekeningen te hebben 

verzameld voor een inleidend verzoek. Hierna moeten opnieuw handtekeningen worden 

verzameld voor een definitief referendumverzoek. Onder invloed van technologische 

ontwikkelingen kunnen de vereiste handtekeningen in de toekomst ook digitaal met behulp 

van DigiD, of de opvolger daarvan, worden verzameld. De drempels voor het aanvragen 

van het referendum komen veelal overeen met de bestaande referendumregeling(en) op 

nationaal niveau en zijn van een dergelijke omvang dat niet alle initiatieven zonder meer 

uitmonden in een volksraadpleging. Afhankelijk van de hoogte van de drempels is de 

hoeveelheid uitgeschreven referenda min of meer gelijk aan of iets groter dan het aantal 

referenda in scenario’s A en B.

De variatie tussen referenda is in dit scenario lager dan bij scenario’s A en B. 

Alleen onderwerpen die binnen de bevoegdheidssfeer van de gemeente vallen, mogen 

per referendum aan de burgers worden voorgelegd. Referenda over specifieke lokale 

aangelegenheden zullen in dit scenario de boventoon voeren. De huidige verscheidenheid 

aan vraagstellingen bij referenda zal afnemen. Verreweg de meeste referenda kennen in 

dit scenario een enkelvoudige vraagstelling, waarbij slechts twee antwoordcategorieën 

mogelijk zijn: ‘ja’/’nee’ of ‘voor’/’tegen’. Dit leidt tot uitslagen die minder ruimte overlaten 

voor interpretatie dan stemmingen met meer dan twee antwoordalternatieven. Ook op het 



369

Epiloog

terrein van referendumcampagnes treedt een uniformering op. Gemeenten bepalen zelf 

de hoogte van het budget voor de campagne. In het geval van een raadgevend referendum 

dient een evenredig deel van het campagnebudget beschikbaar te worden gesteld aan de 

initiatiefnemers van de stemming.

Het referendum is ook een instrument voor de burgers. Ze kunnen ten aanzien van 

een aantal afgebakende besluiten aan de noodrem trekken. Wil het referendum succes 

hebben, dan vereist dit een proactieve houding van inwoners, bedrijven of maatschappelijke 

organisaties. Zij dienen zelf veel tijd en energie te steken in het inzamelen van voldoende 

handtekeningen binnen de daarvoor vastgestelde termijnen. Een onafhankelijke 

referendumcommissie oordeelt vervolgens over de toelaatbaarheid en de geldigheid van 

het referendumverzoek. Hierna volgt een campagne die voor een groot deel getrokken 

wordt door dezelfde personen die het referendumverzoek hebben ingediend. Vanwege de 

beperkte diversiteit en het frequent gebruik van het referendum noemen wij dit scenario 

een ‘gekanaliseerde kiezersdemocratie’. Een dergelijk scenario komt gedeeltelijk overeen met 

de actuele situatie in België. In België is wetgeving van kracht die de werking van het lokale 

en provinciale referendum en het referendum op districtsniveau regelt. Mede dankzij hoge 

handtekeningendrempels en deelnamequorums is het gebruik van dit instrument in België 

echter veel beperkter dan in Nederland.257

Scenario D. ‘Gestroomlijnde status quo’

In scenario D staat, net als in scenario B, het initiatief van het decentrale bestuur centraal. 

In de meeste gevallen bepaalt het gemeentebestuur of en waarover een stemming wordt 

gehouden. De mogelijkheden voor burgers om een referendum aan te vragen zijn beperkt 

aanwezig of worden nauwelijks gebruikt. De nadruk ligt in dit scenario dus op raadplegende 

in plaats van raadgevende volksstemmingen. De totale hoeveelheid referenda is daarom 

lager dan bij scenario C. Veel voorkomende onderwerpen voor een referendum zijn: 

voorgenomen gemeentelijke herindelingen of samenvoegingen en typisch lokale kwesties 

waar de politiek onderling niet uitkomt of waarover men de mening van de lokale bevolking 

wil weten. Wat dat betreft wordt de actuele referendumpraktijk grotendeels voortgezet.

Net als in scenario C is er sprake van een grote mate van uniformering van het 

referendum. De regels en eisen van het referendum lijken sterk op elkaar in veel gemeenten. 

Er is weinig variatie ten aanzien van allerlei procedurele aspecten van het referendum. 

De vereisten voor het geldigheidsquorum zijn bijvoorbeeld in vrijwel alle gemeenten 

hetzelfde. Op het gebied van de vraagstelling bestaat er een voorkeur voor enkelvoudige 

vraagstellingen met twee antwoordcategorieën. Regels omtrent de referendumcampagnes 

zijn grotendeels gelijk in alle gemeenten, provincies en waterschappen. Ook in dit scenario 

bepalen gemeenten zelf welk budget beschikbaar is voor een referendumcampagne, op 

voorwaarde dat het principe van evenredigheid overeind blijft. Omdat dit scenario erg lijkt 

257 Verhulst & Nijeboer (2007), pp. 92-97.
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op de huidige stand van zaken, maar dan meer gestroomlijnd, noemen wij dit scenario de 

‘gestroomlijnde status quo’.

Het decentrale bestuur heeft een duidelijk overwicht in de hele procedure rondom 

referenda. De rol en betrokkenheid van de burger in dit proces is relatief klein en is sterk 

afhankelijk van het onderwerp waarover een referendum wordt uitgeschreven. Als een 

referendum wordt georganiseerd over een controversiële kwestie, bijvoorbeeld de 

herindeling van een gemeente, zullen veel kiezers de moeite nemen om de gang naar de 

stembus te maken. Referenda over onderwerpen in het domein van de openbare ruimte 

van een gemeente kennen een lagere opkomst. Door de uniformering zijn er instanties die 

overheden kunnen helpen bij de organisatie van een referendum. Gemeenten leren van 

elkaar hoe om te gaan met referenda. Afhankelijk van de hoogte van de gekozen drempels 

en handtekeningeneisen ontwikkelt het referendum zich slechts beperkt qua hoeveelheid 

uitgeschreven stemmingen.

De vier scenario’s op de weegschaal

Na deze schets over vier toekomstscenario’s voor het referendum op lokaal niveau, rijst 

de vraag welk van de scenario’s het meest realistisch is voor de toekomst van het lokale 

referendum in Nederland op de middellange termijn. Voordat een antwoord kan worden 

geformuleerd op deze vraag, is het van belang rekening te houden met het feit dat het hier 

gaat om vier ideaaltypen. Dit betekent dat de vier scenario’s zich nooit in volledig zuivere 

vorm manifesteren. In de alledaagse praktijk van het referendum worden (elementen van) 

meerdere ideaaltypen gecombineerd. De zoektocht naar het meest realistische scenario 

behelst altijd een zoektocht naar een combinatie van scenario’s. Wel is het zo dat één 

scenario duidelijk de boventoon voert binnen de context van een referendumpraktijk. 

Wanneer gesproken wordt over het scenario dat het meest voor de hand ligt, gaat het 

dus om het scenario dat in de praktische toepassing van het referendum het meest tot 

uitdrukking komt.

Het heeft er veel van weg dat scenario B, de ‘status quo’, het meest voor de hand 

liggende scenario zal blijven. De in 2017 weggestemde Wet correctief referendum 

(Wcr) omvatte naast een landelijk referendum ook een referendum over de besluiten 

van de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen. Met het wegstemmen 

van deze initiatiefwet in tweede lezing en het intrekken van de Wrr, lijkt er op de korte 

termijn weinig te veranderen aan de huidige situatie met betrekking tot het lokale 

referendum. De afschaffing van het nationale referendum zou aanleiding kunnen zijn voor 

gemeentebesturen om het instrument in de gemeente ter discussie te stellen. Anderzijds 

kan deze ontwikkeling ook leiden tot een nieuwe impuls voor het lokale referendum. 

Het nationale referendum over aanvaarde wetgeving is iets heel anders dan een lokaal 

referendum over (voor)genomen besluiten.
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Voor de toekomst van het lokale referendum op middellange termijn in Nederland 

zijn in beginsel alle vier de scenario’s nog relevant. Voor een blik in de toekomst lijken drie 

zaken in het bijzonder van belang. Een, de staatscommissie parlementair stelsel brengt 

eind 2018 een advies uit over de relatie tussen kiezer en gekozene en neemt hierin naar 

verwachting ook de aanbeveling van het bindend correctief referendum op. Het kabinet 

zal moeten reageren op dit rapport en dat zal kunnen leiden tot een hernieuwde discussie 

over de positie van het referendum, ook lokaal, binnen de Nederlandse representatieve 

democratie. Twee, de lokale overheid als zodanig blijft een centrale rol spelen. Wat gaan 

de gemeenten doen? Geven de twee nationale en vele lokale referenda van de afgelopen 

tien jaar aanleiding tot een herziening van de VNG-modelreferendumverordening? Zien 

nieuw gekozen gemeenteraden en geïnstalleerde gemeentebesturen het referendum 

als middel om de burger anders te betrekken bij de besluitvorming? Drie, zullen nieuwe 

burgerinitiatieven zich manifesteren? Zullen die zorgen voor een omwenteling binnen het 

(lokale) bestuur, van onderop? De tijd zal het leren.
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Het referendum is de laatste decennia aan een opmars bezig. Wereldwijd worden er meer 

referenda uitgeschreven dan ooit tevoren, zowel op nationaal als lokaal niveau. In Nederland 

zijn tussen 1906 en juli 2018 in totaal 215 gemeentelijke referenda georganiseerd, 

tegenover drie nationale referenda in dezelfde periode.258 Voor een goed begrip van de 

referendumsituatie in Nederland dienen we dus vooral te kijken naar de ontwikkeling van 

het referendum in gemeenten. Daarom richt deze studie zich primair op het gemeentelijke 

referendum. De nationale context wordt echter niet vergeten, omdat in veel discussies 

over dit instrument vaak geen nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen referenda 

op verschillende bestuursniveaus.

Discussies over de betekenis en invoering van het referendum in Nederland worden al 

ruim een eeuw gevoerd. Eerste prille ervaringen met het referenduminstrument gaan zelfs 

terug tot de tijd dat Nederland onder Napoleontisch bewind stond. De moderne aandacht 

voor het referendum als breed democratisch instrument begon echter pas in de eerste 

jaren van de twintigste eeuw, toen enkele sociaaldemocratische Kamerleden voorstelden 

het referendum in de Nederlandse rechtsorde te introduceren. Vele (staats)commissies 

hebben zich sindsdien in opdracht van de politiek over het referenduminstrument gebogen: 

staatscommissie-Ruys de Beerenbrouck (1918-1920), commissie-Cals/Donner (1967-1971), 

staatscommissie-Biesheuvel (1982-1985), commissie-De Koning (1992-1993), Nationale 

conventie (2006), staatscommissie-Remkes (2017-2018).

Al deze rapporten en de daarop volgende discussies hebben ertoe geleid dat tussen 

2001 en 2005 in Nederland een Tijdelijke referendumwet van kracht was, die het onder 

meer mogelijk maakte dat in alle gemeenten een lokaal referendum kon worden gehouden 

op initiatief van inwoners. Tussen 2015 en 2018 kenden we daarnaast de Wet raadgevend 

referendum, die voorzag in een niet-bindend referendum over nationale wetsvoorstellen 

op initiatief van kiesgerechtigden. Momenteel is er geen vigerende wetgeving die het 

referendum regelt, op welk bestuursniveau dan ook.259 Dit betekent niet dat referenda 

niet meer kunnen worden uitgeschreven of worden gehouden. Het parlement kan zelf 

het initiatief nemen tot het uitschrijven van een eenmalig referendum, zoals gebeurde 

bij het nationale referendum in 2005 over de Europese Grondwet. Hetzelfde geldt ook 

voor gemeente- en provinciale besturen. Ongeveer een kwart van alle gemeenten heeft 

daarnaast formele spelregels voor een referendum vastgelegd in eigen verordeningen. Deze 

referendumverordeningen zijn veelvuldig in de praktijk gebracht.

258 Het referendum over de Europese Grondwet in 2005, over het EU-Oekraïne Associatieakkoord 
in 2016 en over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in 2018.

259 Uitgezonderd de artikelen 58-60 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. In deze 
artikelen is de procedure vastgelegd voor een onafhankelijkheidsreferendum voor het land 
Aruba (Caribisch Nederland).
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Het eigene aan het referendum is dat het doorgaans een strijd is tussen twee 

concurrerende partijen: het kamp van de voorstanders en dat van de tegenstanders. Een 

deel van de bevolking is ‘voor’ een voorstel of plan, een ander deel is ‘tegen’. Beide partijen 

strijden in het referendumproces tegen elkaar om de gunst van de kiezer bij de stembusgang. 

Deze strijd is de essentie van het referenduminstrument. Het element van de strijd komt 

het nadrukkelijkst naar voren bij referenda die worden aangevraagd door kiesgerechtigden. 

Het (gemeente)bestuur heeft een besluit genomen, of overweegt een besluit te nemen, 

maar dit wordt betwist door een groep inwoners die daarover een directe volksstemming 

afdwingt. Dit type ‘raadgevende’ referenda speelt daarom een belangrijke rol in deze 

studie. We bezien de strijd om de winst vanuit het perspectief van de initiatiefnemers 

van het referendum. Zij willen een dreigend besluit voorkomen of een genomen besluit 

terugdraaien. Het referendum wenden zij aan als instrument om dit te realiseren.

In Nederland is in een eeuw tijd veel ervaring opgedaan met referenda en de 

processen die ermee gepaard gaan. Het onderzoek naar deze actieve referendumpraktijk 

is desalniettemin beperkt gebleven. Dit is deels te verklaren door het ontbreken van een 

goed overzicht van de bestaande gemeentelijke referendumpraktijk en de kenmerkende 

aspecten daarvan. Deze studie richt zich op de twee voornoemde punten: 1) het vraagstuk 

van ‘winst’ en ‘niet-winst’ bij gemeentelijke raadgevende referenda; 2) het overzicht van 

de stand van zaken van het gemeentelijk referendum in Nederland. Beide punten komen 

dan ook terug in de onderzoeksvraag: Hoe heeft het gemeentelijke referendum in Nederland 

zich ontwikkeld tot wat het nu is en welke combinaties van factoren geven een verklaring voor 

‘winst’ (en ‘niet-winst’) bij gemeentelijke raadgevende referenda vanuit het perspectief van de 

initiatiefnemers?

Ontwikkeling en stand van zaken van het gemeentelijk referendum in Nederland

Via archiefonderzoek, een krantenanalyse en een literatuurstudie zijn de in Nederland 

georganiseerde gemeentelijke referenda in kaart gebracht. Daarbij springt het volgende 

in het oog. Er waren tussen 1906 en juli 2018 in totaal 215 referenda. In deze periode was er 

sprake van een drietal golfbewegingen. De eerste ‘referendumgolf’ begint in 1971 en eindigt 

in 1978. Meer dan 80% van de 36 referenda in dit decennium ging over vraagstukken van 

gemeentelijke herindelingen. De tweede golf loopt van 1990 tot 2000. De onderwerpen 

betroffen in meerderheid gemeentelijke herindelingen (24 maal), gevolgd door stemmingen 

over vraagstukken van de ruimtelijke ordening (14 maal). De derde golf begint rond 2000 en 

loopt door tot 2010. Wederom stond het onderwerp gemeentelijke herindelingen bovenaan 

(33 maal), gevolgd door referenda over vraagstukken over de ruimtelijke ordening (22 maal). 

Al met al zijn tussen 1906 en juli 2018 114 referenda uitgeschreven over gemeentelijke 

herindelingen, 45 over vraagstukken gerelateerd aan de ruimtelijke ordening, acht 

burgemeestersreferenda en 48 referenda in de categorie ‘overige onderwerpen’.
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De gewogen gemiddelde opkomst van alle gemeentelijke referenda is met 39,72% 

beduidend lager dan bij de meeste algemene verkiezingen, uitgezonderd de verkiezingen 

voor het Europees Parlement in de laatste decennia. Referenda over gemeentelijke 

herindelingen kennen de hoogste gewogen gemiddelde opkomst (51,09%), de acht 

burgemeestersreferenda de laagste gewogen gemiddelde opkomst (27,61%). Slechts 

31 van de 215 lokale referenda zijn op aanvraag van inwoners georganiseerd, bij de 

rest lag het initiatief bij het gemeentebestuur. Een meerderheid van 185 referenda 

werd gehouden alvorens het bestuur een besluit nam over de kwestie, zogenaamde 

‘prealabele’ referenda. Deze prealabele referenda kunnen zowel door inwoners als het 

gemeentebestuur zijn aangevraagd. De uitslag diende daardoor als input voorafgaand aan 

de finale besluitvorming. Bij 67,4% van de 215 referenda besloten gemeenteraden conform 

de uitslag van de volksstemming. In 12,1% van de gevallen week de raad af van de voorkeur 

van de meerderheid. Van de resterende 20,5% is niet duidelijk of de raad wel of niet heeft 

ingestemd met de uitslag. Het heeft dus zin om als inwoner een referendumstem uit te 

brengen; meestal wordt er door het bevoegde gezag naar geluisterd.

De variatie binnen lokale referenda in Nederland is grotendeels toe te schrijven aan 

de vrijheid die gemeenten hebben om het instrument naar eigen wens in te richten. Deze 

vrijheid heeft geleid tot een tweetal ‘innovaties’, die beide bijdragen aan het actuele debat 

over de voordelen en nadelen van referenda. Een eerste veelgehoorde kritiek is dat het 

instrument weinig ruimte biedt voor nuance en compromis. Het instrument zou dichotoom 

van aard zijn en kiezers zouden daardoor slechts ‘voor’ of ‘tegen’ een (voor)genomen besluit 

of wet kunnen stemmen. Een tweede kritiek is dat dankzij de bij referenda veelgebruikte 

opkomstdrempel, als maatstaf voor de representativiteit van de uitslag, een deel van de 

kiezers thuis zou blijven bij een stemming. Voorstanders zouden met hun stem eerder de 

kans vergroten dat de vereiste opkomstdrempel wordt gehaald, en daarmee neemt ook 

de kans toe dat de tegenstanders met een geldige uitslag ‘winnen’. Door thuis te blijven 

vergroten de voorstanders hun eigen kansen op winst. Dit noemt men de no-show paradox.

Verschillende gemeenten hebben getracht om tot een oplossing te komen voor 

deze twee punten van kritiek. Iets meer dan de helft van de 215 lokale referenda kent 

bijvoorbeeld geen traditioneel patroon van één vraag met als enige mogelijke antwoorden 

‘voor’ of ‘tegen’. Zo kregen kiezers bij 76 referenda meerdere alternatieven voorgelegd 

waaruit zij konden kiezen. Binnen deze groep zijn er drie gemeenten geweest die daarbij 

hebben geëxperimenteerd met alternatieve procedures voor het vaststellen van de uitslag, 

omdat zij meer dan twee alternatieven aan kiezers voorlegden. Het gevaar bestaat dat 

bij één vraag met meer dan twee antwoordalternatieven het ‘winnende’ alternatief, met 

relatief de meeste stemmen, door een meerderheid van de kiezers als slechtste alternatief 

wordt beschouwd. Tweemaal is de stemprocedure approval voting toegepast, waarbij 

kiezers op zoveel opties konden stemmen als zij wilden. Het antwoord met de meeste 

stemmen (relatieve meerderheid) was de winnende optie. Eenmaal is de stemprocedure 
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preferential voting toegepast, waarbij kiezers hun preferenties ten aanzien van verschillende 

alternatieven konden ordenen in volgorde van hun voorkeur. De winnende optie was de 

optie met een absolute meerderheid, na eventuele herverdeling van stemmen van het minst 

populaire alternatief/alternatieven.

Als antwoord op de no-show paradox heeft een aanzienlijk deel van de gemeenten 

ervoor gekozen om helemaal geen drempel te hanteren voor de geldigheid (37,2% van 

de gemeentelijke referenda). Een aanvullend argument hiervoor is dat de uitslag van 

referenda in Nederland louter adviserend is. De gemeenteraad kan daardoor altijd afwijken 

van de uitslag van het referendum. Een drempel wekt de schijn van bindendheid en kan 

daardoor de adviserende werking van het referendum doorkruisen. Geredeneerd vanuit 

deze gedachte kan een drempel als niet-wenselijk worden gezien. Bij 22 referenda (10,2% 

van de gemeentelijke referenda) is gewerkt met een uitkomstdrempel in plaats van een 

opkomstdrempel. In het geval van een opkomstdrempel moet een bepaald deel van het 

electoraat deelnemen aan de stemming. Bij een uitkomstdrempel moet een meerderheid 

van de kiezers voor één van de antwoordalternatieven stemmen én moet deze meerderheid 

een bepaald percentage van het totale electoraat vormen. Het effect van de no-show paradox 

wordt hiermee voorkomen.

Winst bij gemeentelijke referenda door initiatiefnemers

In de periode 1906 tot en met 2016, de periode waarvoor de voornaamste data voor 

deze studie zijn verzameld, zijn dertig raadgevende referenda op initiatief van inwoners 

georganiseerd. Initiatiefnemers vroegen deze stemmingen aan om te winnen. Lang niet altijd 

slaagden zij in hun opzet. Dertien van de dertig maal wisten zij de stemming succesvol naar 

hun hand te zetten; zeventien maal ging de stemming verloren. Dit roept de vraag op welke 

combinaties van factoren bijdragen aan winst en niet-winst bij deze referenda.

In de internationale literatuur zijn heel erg veel potentiële verklaringen te vinden die 

kunnen bijdragen aan de verklaring voor winst bij verkiezingen of referenda. Verklaringen 

die zich bijvoorbeeld richten op individueel kiesgedrag, campagneprocessen, de rol van 

de media of op processen die betrekking hebben op het referenduminstrument zelf. In dit 

onderzoek is gekozen voor condities die samenhangen met het referendumproces. Het gaat 

daarbij achtereenvolgens om: de opkomst bij het gemeentelijk referendum (TURN); de mate 

van politieke overeenstemming in de raad over de kwestie (SUP); de mate van steun onder 

de bevolking voor protestpartijen (PROT); de mate van institutioneel vertrouwen onder 

burgers (TRUST); en de tijdsduur waarin de lokale coalitie bestuurt (GOV).

Met behulp van de cross-case onderzoeksmethode en -techniek Qualitative Comparative 

Analysis (QCA), crisp-set variant, is onderzocht welke combinaties van condities een 

verklaring vormen voor winst en niet-winst. Deze systematische kwalitatieve vergelijkende 

analyse houdt rekening met het samenspel tussen verschillende condities en kan leiden tot 

meerdere configuraties van condities die een verklaring geven voor de gezochte uitkomst. 
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Bovendien is QCA geschikt voor toepassing in situaties waarbij de hoeveelheid casus 

enigszins beperkt is. Daar is met dertig casus sprake van in deze studie.

Uit de QCA-analyse komen drie afzonderlijke paden naar voren die alle drie een 

voldoende voorwaarde vormen voor de verklaring van winst. De drie paden verklaren op 

consistente wijze de winst in 76,5% van alle door initiatiefnemers gewonnen raadgevende 

referenda. Pad 1 bestaat uit een relatief hoge opkomst, relatief weinig politieke steun in de 

gemeenteraad, en een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking. 

Pad 2 bevat een relatief hoge opkomst, relatief veel steun voor protestpartijen onder de 

bevolking, een relatief hoge mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking en 

een relatief korte periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt. 

Pad 3 bevat een relatief hoge opkomst, relatief veel steun voor protestpartijen onder 

de bevolking, een relatief lage mate van institutioneel vertrouwen onder de bevolking, 

en een relatief lange periode dat het college van burgemeester en wethouders bestuurt. 

Deze drie paden kunnen als volgt verkort worden opgeschreven: TURN*SUP*TRUST + 

TURN*PROT*trust*gov + TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT (winst).260

Er is ook een analyse uitgevoerd voor de uitkomst niet-winst, welke opgevat kan 

worden als verlies, voor de initiatiefnemers. Deze analyse was secundair voor deze studie 

en bij de resultaten daarvan zijn enkele vraagtekens te plaatsen. Het grootste punt is dat 

aan de verklaring van verlies mogelijk andere theoretische factoren ten grondslag liggen. 

Deze zijn bewust niet meegenomen in deze studie. We zijn dan ook voorzichtig met het 

trekken van conclusies naar aanleiding van de QCA-analyse van de uitkomst niet-winst. 

De verkorte weergave van de uitkomst niet-winst is de volgende: turn + sup*trust*GOV + 

sup*prot*trust + sup*PROT*TRUST*gov → out (niet-winst).

Winst bij gemeentelijke referenda door initiatiefnemers nader beschouwd

Veel studies waarbij QCA wordt gebruikt, stoppen na de QCA-analyse en de bespreking van 

de resultaten. Nadeel hiervan is dat de vragen hoe en waarom de uitkomst zich voordoet niet 

worden beantwoord. Zo worden ook eventuele inconsistenties in de QCA-resultaten buiten 

beschouwing gelaten. We konden immers niet 100% van de gewonnen casus verklaren. Om 

tegemoet te komen aan de inconsistenties, en de overgebleven vragen te beantwoorden, 

is een within-case-analyse uitgevoerd via een vergelijkende process-tracing analyse, theorie-

ontwikkeling variant. Drie zorgvuldig geselecteerde referendumcasus zijn hiervoor in de 

diepte geanalyseerd, te weten Amsterdam (2002) over de externe verzelfstandiging van 

het Gemeentevervoerbedrijf, Groningen (2001) over de vernieuwing van de noordzijde 

van de Grote Markt, en Zwolle (2005) over de wijziging van de verordening op de 

speelautomatenhallen.

260 Hoofdletters duiden op de aanwezigheid van een conditie, kleine letters op de afwezigheid 
van een conditie. De asterisk (*) staat voor de booleaanse ‘AND’ en het plusteken (+) voor de 
booleaanse ‘OR’.
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Deze dieptestudies resulteerden in een volgtijdelijk overzicht, het zogenoemde 

causaal mechanisme, van verschillende stappen, gekoppeld aan de QCA-oplossing, 

die in een referendumproces leiden tot winst. Het voornaamste causale mechanisme 

bestaat uit drie stappen.261 Grofweg zijn deze stappen als volgt. In de eerste stap steunen 

gemeenteraadsleden het voorliggende voorstel in voldoende mate. Een raadsmeerderheid 

stemt ermee in. De weerstand in de raad is echter al aanzienlijk te noemen. De tweede 

stap richt zich op de campagneperiode. In deze fase brengen de initiatiefnemers van het 

referendum, meestal de tegenstanders van de voorliggende plannen, een zeer sterke 

boodschap in de campagne voor het voetlicht. Zij beschikken daarnaast over een grote 

hoeveelheid mensen en middelen. Deze middelen komen ten goede aan de campagne 

voorafgaand aan de stemming. De derde stap heeft betrekking op externe factoren die 

het proces beïnvloeden. De initiatiefnemers krijgen in aanloop naar het referendum niet te 

maken met negatieve politieke gebeurtenissen die afbreuk doen aan het vertrouwen dat de 

kiezer in hen heeft. Het kamp van de voorstanders krijgt hier mogelijk wel mee te maken. 

Dit doet hun geloofwaardigheid geen goed.

De dieptestudie van de afwijkende casus Zwolle had als doel te achterhalen waarom 

deze casus werd gewonnen door de initiatiefnemers, maar geen onderdeel uitmaakte van 

een van de drie QCA-oplossingspadden. We constateerden een anomalie bij de conditie 

over de steun onder de elite voor het voorliggende vraagstuk (SUP). De operationalisatie 

van deze conditie is hierop aangepast en er is een nieuwe QCA-analyse uitgevoerd. De 

herziene analyse leidde tot drie oplossingspaden die een voldoende voorwaarde vormen 

voor winst. Twee van deze paden verschilden van de eerdere QCA-resultaten (zie Tabel 1).

Tabel 1. Vergelijking QCA-oplossingspaden oud en nieuw

Pad Tussenoplossing (oud) Tussenoplossing (nieuw)

1. TURN*SUP*TRUST TURN*sup*PROT*gov

2. TURN*PROT*trust*gov TURN*SUP*prot*TRUST

3. TURN*PROT*TRUST*GOV TURN*PROT*TRUST*GOV

Met deze nieuwe oplossingsformule kunnen meer casus worden verklaard. Het 

gaat om in totaal 84,6% van alle casus met de uitkomst winst. In de eerdere situatie 

ging het nog om 76,9% van de door initiatiefnemers gewonnen casus. Al met al lijkt de 

nieuwe QCA-oplossing iets robuuster dan de voorgaande oplossing. Nadeel is wel dat 

de nieuwe tussenoplossing iets complexer is geworden. Alle drie de oplossingspaden 

bestaan uit een combinatie van vier condities; in de oude formule bestond het eerste pad 

nog uit drie condities. Ook is de samenstelling van het tweede oplossingspad gewijzigd. 

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de verdere implicaties van de gewijzigde 

261 Deze stappen zijn schematisch weergegeven in Figuur 12.5.
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oplossingsformule zijn en of de bestaande inconsistenties verder kunnen worden opgelost. 

Dit valt buiten de reikwijdte van deze studie.

Implicaties

Deze studie was een reis door de geschiedenis, ontwikkeling en praktijk van het 

gemeentelijke referendum in Nederland. Ook was het een zoektocht naar verklaringen voor 

winst door initiatiefnemers en naar methoden en technieken om hier concreet onderzoek 

naar te kunnen doen. De resultaten kunnen door geïnteresseerden worden gebruikt die 

een referendum overwegen aan te vragen of uit te schrijven. Het is echter belangrijk om 

te benadrukken dat de QCA-resultaten geen blauwdruk zijn voor winst. Dit systematische 

vergelijkend onderzoek legt bloot onder welke omstandigheden de kans om een referendum 

te winnen groter is. Hier kan door betrokkenen actief op worden ingespeeld, maar de 

geconstateerde oplossingspaden gelden niet als voorspellend model voor winst of verlies. 

Daarvoor is de sociale werkelijkheid te contextgevoelig. QCA draagt wel bij aan een beter 

begrip van het krachtenveld rondom referendumprocessen.

De combinatie van QCA en process-tracing is nog niet vaak in de praktijk toegepast. 

Wel wordt er in de literatuur regelmatig gewezen op de meerwaarde van een combinatie 

tussen beide onderzoeksmethoden. Deze studie laat zien dat de combinatie daadwerkelijk 

een meerwaarde heeft. QCA schetst brede, abstracte kaders; process-tracing geeft kleur en 

betekenis aan de QCA-resultaten. Process-tracing is ook behulpzaam bij het identificeren 

van redenen waarom bepaalde casus afwijken van het verwachte patroon. Dit zorgt er op 

zijn beurt weer voor dat verklarende modellen verder kunnen worden aangescherpt.

Deze studie laat bovenal zien dat het referendum in Nederland, anders dan vaak 

wordt gedacht, een levendige praktijk kent. Met enige regelmaat worden, al dan niet op 

initiatief van inwoners, referenda uitgeschreven. Vanwege het ontbreken van wetgeving 

is het een flexibel instrument voor burgerparticipatie, geschikt voor veel situaties en vele 

vraagstukken. Dit maakt dat we veel kunnen leren van de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld 

rondom een aspect als het geldigheidsquorum. Deze lessen zijn relevant voor een breed 

publiek in binnen- en buitenland.
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SUMMARY

Winning or losing?

The local referendum in the Netherlands, 1906-2018

In recent decades, the referendum is on the rise. Around the world, more decisions are being 

put to the popular vote than ever before, both at the national and the local administrative 

level. Between 1906 and July 2018, a total of 215 local referendums were organized at 

the municipal level in the Netherlands, compared to only three national referendums in 

the same period.262 Thus, for a better understanding of the referendum and its impact 

in the Netherlands, we should mainly focus on the development of the referendum in 

municipalities. That is why this study focusses primarily on the municipal referendum. 

However, the national context is not forgotten, as discussions about referendums often 

do not make a clear distinction between different levels of government.

Discussions about the meaning and implementation of the referendum instrument 

in the Netherlands have been going on for over a century. The first experiences with the 

referendum even date back to the time when the Netherlands was under Napoleonic rule. 

The modern attention for the referendum as a broad democratic instrument, however, only 

began in the early years of the twentieth century, when Social Democratic members of 

parliament suggested introducing the referendum in Dutch law. Since then, several special 

(State) Commissions have been appointed to study and advise on the referendum: State 

Commission Ruys de Beerenbrouck (1918-1920), Commission Cals/Donner (1967-1971), 

State Commission Biesheuvel (1982-1985), Commission De Koning (1992-1993), National 

Convention (2006) and State Commission Remkes (2017-2018).

All their reports and subsequent political discussions led to the Temporary 

Referendum Law (Tijdelijke referendumwet) between 2001 and 2005, which introduced, 

among other things, the possibility for a citizen initiated, non-binding referendum in all 

municipalities. Between 2015 and 2018 the Advisory Referendum Act (Wet raadgevend 

referendum) was in force in the Netherlands. This Act provided for a non-binding referendum 

on national legislative proposals at the initiative of citizens. Currently, there is not any 

legislation regulating the referendum, at any level of government.263 This does not mean 

that referendums can no longer be organized. Parliament has the possibility to take the 

262 The referendum on the Treaty establishing a Constitution for Europe in 2005, on the EU-Ukraine 
Association Agreement in 2016 and on the Intelligence and Security Services Act 2017 in 2018.

263 Except for Articles 58-60 of the Charter for the Kingdom of the Netherlands. These articles 
lay down the procedure for an independence referendum for the country of Aruba, part of the 
Dutch Caribbean, and an independent country within the Kingdom of the Netherlands.
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initiative to organize a single referendum, as happened with the 2005 Dutch referendum 

on the Treaty establishing a Constitution for Europe. The same also applies to municipal 

and provincial councils. About a quarter of all municipalities have also laid down formal 

rules for initiating a referendum in special regulations. These regulations have been put to 

practice quite frequently.

The main characteristic of the referendum is that it implies a battle between two 

competing sides: the side of the proponents and that of the opponents of a specific proposal. 

Part of the population is in favor of a proposal or a plan, another part is against it. Both 

sides compete against each other for the support of the voters. This battle reflects the 

very essence of the referendum. The battle element is most prominent in citizen initiated 

referendums. The (municipal) council has made a decision, or is considering making a 

decision, but this is disputed by a group of citizens who initiate a referendum on the matter. 

This type of citizen initiated referendums therefore plays an important role in this study. The 

battle for winning the referendum is analyzed from the perspective of the citizen initiators 

of the referendum. They want to prevent an impending decision or reverse a decision that 

has already been taken. The initiators use the referendum as an instrument to achieve their 

goals.

In the Netherlands we have gained a great deal of experience over the past century 

with referendums and the processes that accompany them. Research into this referendum 

practice is nevertheless limited. This can be partly explained by the lack of a good overview 

of the existing municipal referendum practice and its specific characteristics. This study 

focuses on the two aforementioned aspects: 1) the question of ‘winning’ and ‘losing’ in 

municipal citizen initiated referendums; 2) an overview of the state of play of the municipal 

referendum in the Netherlands. Both aspects are reflected in the main research question: 

How has the municipal referendum in the Netherlands developed into what it is today, and which 

combinations of factors provide an explanation for ‘winning’ (and ‘losing’) in municipal citizen 

initiated referendums from the perspective of the initiators?

Development and state of play of the municipal referendum in the Netherlands

The state of play of the municipal referendums in the Netherlands has been mapped through 

archive research, a newspaper analysis and a literature review. The following stands out 

the most. Between 1906 and July 2018 there were in total 215 referendums. In this period 

the referendums took place in three waves. The fist wave starts in 1971 and ends in 1978. 

More than 80% of the 36 referendums in this decade were about municipal amalgamations. 

The second wave runs from 1990 until 2000. Most of the subjects concerned municipal 

amalgamations (24 times), followed by popular votes on issues of spatial planning (14 times). 

The third wave starts around 2000 and continues until 2010. Once again, the subject of 

municipal amalgamations ranks on top (33 times), followed by referendums on issues relating 

to spatial planning (22 times). All in all, between 1906 and July 2018 114 referendums have 
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been organized on municipal amalgamations, 45 referendums on issues related to spatial 

planning, eight mayoral referendums and 48 referendums classified as ‘other subjects’.

At 39.72%, the average turnout of all municipal referendums is significantly lower 

than in most general elections in the Netherlands, except for the European parliamentary 

elections in recent decades. Referendums on municipal amalgamations have the highest 

average turnout (51.09%), the eight mayoral referendums have the lowest average turnout 

(27.61%). Only 31 of the 215 local referendums were organized at the request of citizens, 

while the rest were initiated by municipal authorities. A majority of 185 referendums were 

organized before the municipal council had taken a formal decision on the issue, so called 

‘non-corrective’ referendums. Non-corrective referendums can be initiated by both citizens 

and municipal councils. The results of these referendums served as an important advice for 

the elected councilors prior to the final decision-making. In 67.4% of the 215 referendums, 

municipal councils decided in accordance with the results of the popular vote. In 12.1% of 

all cases, a majority of the council deviated from the preference of the majority of voters. In 

20.5% of the cases, no data was available. Thus, voting in local referendums has an effect; 

in most cases the municipal council listens to the will of the people.

The variation within local referendums in the Netherlands can largely be attributed 

to the discretionary room municipalities have to organize and design the referendum 

according to their own needs and wishes. The room for discretionary policy has led to 

two ‘innovations’, both contributing to the current debate about the advantages and 

disadvantages of referendums. A first frequently heard criticism is that a referendum 

offers little room for nuance and compromise. The instrument is regarded as dichotomous 

in nature because voters can only vote ‘in favor’ or ‘against’ a (proposed) decision, plan or 

law. A second criticism relates to the turnout threshold commonly used in referendums as 

a measure of representativeness of the results. The turnout threshold would encourage 

proponents of a decision, plan or law to not cast their vote for strategic reasons. Every vote 

by a proponent would increase the likelihood that the required turnout threshold will be 

met, and thus increases the chance that opponents will ‘win’ the referendum with a valid 

result. By staying at home the proponents increase their own chances of ‘winning’. This is 

called the no-show paradox.

Various municipalities have tried to come up with a solution for these two points 

of criticism. For example, just over one half of the 215 local referendums do not follow 

the traditional pattern of a single referendum question with only two possible answers, 

‘in favor’ or ‘against’. In 76 referendums voters were presented with several alternatives 

to choose from. Within this group of referendums there are three municipalities that 

have experimented with alternative procedures for questions and answers, because they 

presented their voters with more than two alternative answers. With more than two 

answers there is a real risk that the ‘winning’ alternative, with relatively the most votes, is 

actually considered to be the worst possible alternative by a majority of voters. The voting 
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procedure of approval voting was used twice. With approval voting voters can choose as 

many options or alternatives as they want. The option that receives the most votes (relative 

majority) is considered to be the winning option. The voting procedure of preferential voting 

was used once. With preferential voting voters are asked to rank the different options 

based on their preferences. The winning option is the alternative with an absolute majority. 

Sometimes votes of the least popular alternative(s) have to be redistributed based on the 

second or third, and so forth, preferences of voters, in order to get to an absolute majority 

for one of the alternatives.

In response to the no-show paradox, many municipalities have chosen not to use any 

threshold for the validity of the outcome of a referendum (in 80 local referendums, or 37.2%). 

An additional argument for this is that referendum results in the Netherlands are always 

non-binding. The Constitution and the Municipalities Act prohibit binding referendums. The 

municipal council can therefore always deviate from the result of a referendum. A turnout 

threshold can create the illusion or ‘feeling’ of a binding result, and thus contradict the non-

binding effect of referendums. A threshold can therefore be regarded as undesirable. In 22 

local referendums (10.2% of the municipal referendums) an outcome threshold, instead of a 

turnout threshold, was used. With a turnout threshold a specific part of the electorate must 

participate in the popular vote. With an outcome threshold a majority of the voters must 

vote for one of the alternatives, and this majority must consist of a specific percentage of the 

electorate. The outcome threshold prevents voters staying at home for strategic reasons.

Winning municipal referendums from the perspective of initiators

In the period 1906-2016, the period for which the most important data for this study was 

collected, thirty non-binding, citizen initiated referendums were organized by municipalities. 

The initiators wanted to win all these referendums, but they did not always succeed. 

Thirteen times the initiators ‘won’; they ‘lost’ seventeen times. This raises the question 

which combination of factors contribute to ‘winning’ or ‘losing’ these referendums. How 

can we explain ‘winning’ (and ‘not-winning’) in these thirty referendums?

The international literature offers many potential explanations for ‘winning’ or ‘losing’ 

in elections or referendums. Explanations cover a wide area of disciplines and focus, for 

example, on individual voting behavior, campaign processes, the role of media or processes 

related to the referendum instrument itself. For this study, five conditions have been 

chosen that are related to the referendum process. These conditions are: the turnout at 

the municipal referendum (TURN); the degree of consensus in the municipal council on 

the issue (SUP); the degree of support among the population for protest parties (PROT); 

the degree of institutional trust among citizens (TRUST); and the time the local coalition 

is in office (GOV).

Using the cross-case research method and technique Qualitative Comparative 

Analysis (QCA), crisp-set variant, we investigated which combinations of conditions provide 
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an explanation for ‘winning’ and ‘not winning’ referendums. This systematic qualitative 

comparative analysis considers all possible combinations between different conditions 

and this can lead to multiple configurations of conditions that provide an explanation for a 

specific outcome (‘winning’ or ‘not-winning’). Moreover, QCA is an appropriate technique 

for situations where the available amount of cases is somewhat limited. Thirty cases can 

be seen as somewhat limited.

The QCA analysis reveals three separate solution paths, which all three are sufficient 

for the outcome ‘winning’ the referendum by initiators. These three solution paths can 

correctly explain 76.5% of all municipal referendums won by the initiators. Solution path 1 

consists of a relatively high turnout, a relatively low elite consensus in the municipal council, 

and a relatively low degree of institutional trust among citizens. Solution path 2 consists of a 

relatively high turnout, relatively strong support for protest parties among the population, 

a relatively high degree of institutional trust, and a relatively short period of time that the 

local coalition is in office. Solution path 3 consists of a relatively high turnout, relatively high 

support for protest parties among the population, a relatively low degree of institutional 

trust, and a relatively long period of time that the local coalition is in office. These three 

paths can be summarized as follows: TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*trust*gov + 

TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT (‘winning’).264

A separate analysis was also carried out for initiators who lost a municipal referendum 

(outcome ‘not-winning’). This analysis was only secondary to this study and its results can 

be questioned. Main reason is that the explanation of ‘losing’ a referendum might be based 

on other theoretical factors. These have not been included in this study. Therefore, we 

are cautious with drawing firm conclusions based on the QCA analysis of the outcome 

‘not-winning’. The summary of the outcome ‘not-winning’ is: turn + sup*trust*GOV + 

sup*prot*trust + sup*PROT*TRUST*gov → out (‘not-winning’).

A closer look at winning municipal referendums from the perspective of initiators

Many studies using a QCA analysis end with the QCA analysis and the discussion of its 

results. The disadvantage of this approach is that the questions how and why a certain 

outcome occurs are not answered. This also means that any inconsistencies related to the 

QCA results are not addressed. This would be unfortunate in our case, since the analysis 

could not explain 100% of the referendums won by the initiators. In order to address the 

inconsistencies in our results, and to answer the remaining questions, we have carried 

out a within-case, comparative process tracing analysis, theory-building variant. Three cases 

were selected and analysed in depth, namely Amsterdam (2002) on the privatization of the 

Municipal Transport Company (Gemeentevervoerbedrijf), Groningen (2001) on the renewal 

264 Capital letters indicate the presence of a condition; lowercase letters indicate the absence of 
a condition. The asterisk (*) implies the Boolean ‘AND’ and the plus sign (+) the Boolean ‘OR’.
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of the northern side of the Grote Markt, and Zwolle (2005) on the amendments to the local 

regulations regarding slot machine halls.

These in-depth studies resulted in a sequential overview, a so-called causal mechanism, 

of various steps, linked to the QCA solution, that lead to a ‘win’ in a referendum process. The 

main causal mechanism consists of three steps.265 These steps are roughly as follows. In the 

first step, municipal council members give enough support to a specific proposal. A majority 

of the councillors vote in favour of the proposal. However, there is a considerable amount 

of resistance within the council to the proposal. The second step focuses on the campaign 

period. During this phase, the initiators of the referendum, almost always the opponents 

of the proposal, are able to broadcast a strong and unique message that reaches a large 

audience. They also have a large amount of people and resources available. These people 

and resources are being put to good use in the campaign period. The third step relates to 

external factors that can have an impact on the referendum process. In the run-up to the 

referendum, the initiators are not confronted with events, developments or crises that have 

the potential to undermine the trust the voter has in the group. The other side, the camp 

of the proponents, is more likely to be affected by these types of events, developments or 

crises. This has an impact on their credibility.

The aim of the in-depth study of the deviant case Zwolle was to unravel why this 

referendum was ‘won’ by the initiators but was not covered by any of the three solution 

paths for the outcome. Our analysis uncovered an anomaly in the condition on the degree 

of consensus in the municipal council on the issue (SUP). Based on the in-depth analysis, 

we changed and adjusted the operationalization of this specific condition and re-ran the 

full QCA analysis. The revised analysis led to three solution paths that are sufficient for the 

outcome ‘winning’ a referendum. Two of the solution paths differ from the results of the 

previous QCA analysis (see Table 1).

Table 1. Comparison QCA solution paths old and new

Path Intermediate solution (old) Intermediate solution (new)

1. TURN*SUP*TRUST TURN*sup*PROT*gov

2. TURN*PROT*trust*gov TURN*SUP*prot*TRUST

3. TURN*PROT*TRUST*GOV TURN*PROT*TRUST*GOV

More cases could be explained by this new solution formula: 84.6% of all cases that 

were ‘won’ by the initiators. With the previous solution formula this was 76.9%. All in all, the 

new QCA solution formula seems slightly more robust than the previous solution formula. 

The main disadvantage is that this new intermediate solution has become somewhat more 

complex. All three solution paths now consist of a combination of four conditions; in the 

old solution formula the first path only consisted of three conditions. The combination of 

265 These steps are schematically represented in Figure 12.5.
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conditions in the second path also changed. Further research is needed to find out what 

the implications of the new solution formula are and whether the remaining inconsistencies 

can be solved. This is beyond the scope of this study. 

Implications

This study was a quest for the history, development and practice of the municipal 

referendum in the Netherlands. It was also a search for explanations on how ‘winning’ 

and ‘not-winning’ in local referendums can be explained, and for methods and techniques 

on how to conduct such a study. The results can be used by interested parties who are 

considering to initiate or organize a referendum. However, it is important to emphasize 

that the QCA results do not in any way represent a blueprint that always leads to victory. 

This systematic comparative study reveals some of the main drivers that can increase the 

chances of winning a municipal referendum in the Dutch context. Actors that are involved 

in a referendum process can actively respond to and interact with the conditions, but the 

three solution paths must not be seen as a predictive model for ‘winning’ or ‘not-winning’ 

citizen initiated referendums. Social reality is just too context sensitive for such a predictive 

model.  However, QCA does contribute to a better understanding of the forces that affect 

referendum processes. 

The combination of QCA and comparative process tracing has not yet been applied 

often in research. The relevant academic literature, however, emphasizes the potential 

added value of a combination of these two research methods. This study shows that 

the combination actually does have an added value. QCA provides for a broad, abstract 

framework; process tracing gives further meaning and interpretation to the QCA results. 

Process tracing is also helpful in identifying the reasons why certain specific cases can be 

considered deviant for the outcome. This method enables further refinement of explanatory 

models.

Above all, this study shows that the referendum in the Netherlands is, contrary to 

some popular belief, being used quite actively by municipalities. Referendums are organized 

with some regularity, both at the initiative of citizens and of municipal councils. Due to a lack 

of legislation governing the referendum, it is a flexible instrument for citizen participation, 

suitable for different situations and for many subjects. This means that a lot can be learned 

from the situation in the Netherlands, for example regarding the turnout threshold. These 

lessons are relevant for a broad audience, both in the Netherlands and abroad.
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Bijlagen

BIJLAGEN

Bijlage A Beknopt overzicht gemeentelijke referenda Nederland (1906-2018)

(Voormalige) gemeente(n) Jaar Onderwerp

Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten

2018 Gemeentelijke herindeling

Zaanstad 2018 Bouw cultuurcluster

Weesp 2018 Gemeentelijke herindeling

Grave 2018 Gemeentelijke herindeling

Landgraaf 2017 Gemeentelijke herindeling

Haaren 2017 Gemeentelijke herindeling

Haarlem 2017 Pakket van 19 maatregelen voor moderniseren van het 
parkeerbeleid

Korendijk 2017 Gemeentelijke herindeling

Cromstrijen 2017 Gemeentelijke herindeling

Binnenmaas 2017 Gemeentelijke herindeling

Rotterdam 2016 Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020

Arnhem 2016 Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en 
Meinerswijk

Landerd 2015 Gemeentelijke herindeling

Ede 2015 Zondagsopenstelling van winkels

Millingen aan de Rijn, 
Ubbergen & Groesbeek

2014 Naam nieuwe gemeente

Haren 2014 Gemeentelijke herindeling

Dalfsen 2014 Plan aanpak Rechterensedijk (o.a. bomenkap en verbreding 
weg tussen Dalfsen en Ommen)

Amsterdam (Stadsdeel 
Centrum)

2014 Herinrichting Elandsgracht

De Friese Meren 2013 Naam van de gemeente

Den Helder 2013 Drie varianten voor bouw nieuw gemeentehuis

Harlingen 2013 Gemeentelijke herindeling

Ferwerderadiel 2013 Gemeentelijke herindeling

Arnhem 2013 Besluit realisatie bouw Kunstencluster

Leeuwarderadeel 2013 Gemeentelijke herindeling

Onderbanken 2012 Gemeentelijke herindeling

Alphen aan den Rijn, Boskoop 
& Rijnwoude

2012 Naam nieuwe gemeente

Waddinxveen 2011 Gemeentelijke herindeling

Benthuizen (dorp in de 
gemeente Rijnwoude)

2011 Gemeentelijke herindeling

Wymbritseradiel 2010 Naam nieuwe gemeente

Wûnseradiel 2010 Naam nieuwe gemeente

Sneek 2010 Naam nieuwe gemeente

Nijefurd 2010 Naam nieuwe gemeente
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(Voormalige) gemeente(n) Jaar Onderwerp

Bolsward 2010 Naam nieuwe gemeente

Amsterdam (stadsdeel West) 2010 Aanleg ondergrondse parkeergarage Singelgracht

Cuijk 2009 Bouw Homburg Campus (onderwijsinstelling en 
schouwburg)

Tilburg 2009 Bouw Shopping Mall ‘avenTura’ aan de Stadsentree Noord

Goedereede 2009 Gemeentelijke herindeling

Zijpe 2009 Gemeentelijke herindeling

Aalten 2009 Naam nieuwe gemeente

Sevenum 2008 Gemeentelijke herindeling

Renswoude 2008 Gemeentelijke herindeling

Overberg (dorp in de 
gemeente Utrechtse 
Heuvelrug)

2008 Gemeentelijke herindeling

Eindhoven 2008 Burgemeestersreferendum

Duiven 2008 Project ‘Vitaal Centrum Duiven’

Amsterdam (drie buurten 
in Stadsdeel Westerpark; 
de Spaarndammerbuurt, 
de Zeeheldenbuurt en de 
Houthaven)

2008 Gedeeltelijke bebouwing van het Domela 
Nieuwenhuisplantsoen

Utrecht 2007 Burgemeestersreferendum

Rooswijk (wijk in Zaandam, 
gemeente Zaanstad)

2007 Bestemming wijk Bannehof

Renswoude 2007 Gemeentelijke herindeling

Leiden 2007 Aanleg van de sneltram (lightrail) door Leiden

Breukelen 2007 Gemeentelijke herindeling

Beverwijk 2007 Aanpak van twee voormalige vuilstortplaatsen (CAIJ- en 
Aagtenbelt)

Arnhem 2007 Diverse varianten voor de aanleg van de haven in het 
Havenkwartier Rijnboog

Wormerland 2006 Plan van aanpak pand Batavia (o.a. theater, grand café, 
museum, gokhal, fitnesscentrum, multifunctionele ruimte)

Nijmegen 2006 Herbouw middeleeuwse woontoren (donjon)

Nij Altoenae (enkel voor 
inwoners buiten de kom; dorp 
in de gemeente Waadhoeke)

2006 Dorpsstatus voor het gebied buiten de komgrenzen van Nij 
Altoenae

Moordrecht (nu: gemeente 
Zuidplas)

2006 Gemeentelijke herindeling

Middelburg 2006 Vijf varianten voor de locatie van het theater

Loenen 2006 Gemeentelijke herindeling

Leeuwarden 2006 Bouw project ‘Nieuw Zaailand’

Delft 2006 Ontwikkelingsplan uitbreiding camping Delftse Hout

Zwolle 2005 Verordening op de speelautomatenhallen van 6 september 
2004

Utrecht 2005 Uitbreiding van het aantal koopzondagen

Soest 2005 Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten in verband 
met voorgenomen aanleg van een ecoduct
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(Voormalige) gemeente(n) Jaar Onderwerp

Ooststellingwerf 2005 Bouw van acht windturbines langs de N381 tussen 
Appelscha en Oosterwolde

Oosterhout 2005 Sluiting natuurbad Surae

Groningen 2005 Verbouwing oostzijde Grote Markt in Groningen

Culemborg 2005 Herbestemming Culemborgse Kapel

Wijchen 2004 Aanpak van de Markt (drie varianten)

Warmond 2004 Gemeentelijke herindeling

Voorhout 2004 Gemeentelijke herindeling

Huizen 2004 Verordening Speelautomatenhal 2003

Hilversum 2004 Parkeerverordening Hilversum 2003

Groenlo & Lichtenvoorde 2004 Naam nieuwe gemeente

Delfzijl 2004 Burgemeestersreferendum

Zoetermeer 2003 Burgemeestersreferendum

Voerendaal 2003 Wijziging gemeenschappelijke regeling ‘Parkstad’

Strijen 2003 Gemeentelijke herindeling

Ruurlo 2003 Gemeentelijke herindeling

Oud-Beijerland 2003 Gemeentelijke herindeling

Leiden 2003 Burgemeestersreferendum

Korendijk 2003 Gemeentelijke herindeling

Gorinchem 2003 Verkeerssituatie Nieuwe Hoven

Cromstrijen 2003 Gemeentelijke herindeling

Boxmeer 2003 Burgemeestersreferendum

Vlaardingen 2002 Burgemeestersreferendum

Utrecht 2002 Tweekeuzereferendum over herstructurering 
stationsgebied

Son en Breugel 2002 Gemeentelijke herindeling

Enkhuizen 2002 Grondverkoop voor een bouwplan

Best 2002 Burgemeestersreferendum

Amsterdam 2002 Externe verzelfstandiging Gemeentevervoerbedrijf

Zelhem 2001 Gemeentelijke herindeling

Zaanstad 2001 Verplaatsing Bijlmerbajes naar het Vijfhoekpark in 
Zaanstad

Warnsveld 2001 Gemeentelijke herindeling

Voorburg 2001 Gemeentelijke herindeling

Monster 2001 Gemeentelijke herindeling

Wateringen 2001 Gemeentelijke herindeling

Schipluiden 2001 Gemeentelijke herindeling

Portland (wijk in Rhoon, 
gemeente Albrandswaard)

2001 Naamgeving/aanduiding Portland

Neede 2001 Gemeentelijke herindeling

Naaldwijk 2001 Gemeentelijke herindeling

Maasland 2001 Gemeentelijke herindeling

Leidschendam 2001 Gemeentelijke herindeling

Groningen 2001 Verbouwing noordzijde Grote Markt in Groningen

Gravenzande (‘s-) 2001 Gemeentelijke herindeling



411

Bijlagen

(Voormalige) gemeente(n) Jaar Onderwerp

Enschede 2001 Bouw van een bedrijvenpark in natuurlijk gebied

De Lier 2001 Gemeentelijke herindeling

Bemmel, Huissen en Gendt 2001 Naam nieuwe gemeente

Amsterdam 2001 Invoering apart Stadsdeel Binnenstad

Pijnacker 2000 Gemeentelijke herindeling

Nootdorp 2000 Gemeentelijke herindeling

Heerjansdam 2000 Gemeentelijke herindeling

Uitgeest 1999 Gemeentelijke herindeling

Nij Altoenae (dorp in de 
gemeente Waadhoeke)

1999 Dorpsstatus voor Nij Altoenae

Nieuwegein 1999 Verbouwing van stadscentrum Nieuwegein

Hengelo 1999 Gemeentelijke herindeling

Gorinchem 1999 Opening asielzoekerscentrum aan de Griendweg in 
Gorinchem-Oost

Brederwiede 1999 Gemeentelijke herindeling

Voorburg 1998 Gemeentelijke herindeling

Rijswijk 1998 Gemeentelijke herindeling

Leidschendam 1998 Gemeentelijke herindeling

Pijnacker 1998 Gemeentelijke herindeling

Nootdorp 1998 Gemeentelijke herindeling

Zandvoort 1997 Parkeerbeleid in Zandvoort-Centrum

Harmelen 1997 Gemeentelijke herindeling

Amsterdam 1997 Aanleg van de Noord-Zuid metrolijn

Amsterdam 1997 Aanleg van de woonwijk IJburg

Amsterdam 
(Spaarndammerbuurt)

1997 Invoering betaald parkeren Spaarndammerbuurt

Zwolle 1996 Herbestemming locatie milieucentrum De Nooter Hof

Vleuten-De Meern 1996 Gemeentelijke herindeling

Meerssen 1996 Gemeentelijke herindeling

Leersum 1996 Gemeentelijke herindeling

Graveland (‘s-) 1996 Verkeersmaatregelen: plaatsing automatische fysieke 
afsluitingen

Gemert & Bakel en Milheeze 1996 Naam nieuwe gemeente

Eijsden 1996 Gemeentelijke herindeling

Zoetermeer 1995 Uitbreiding of sluiting van zwembad ‘Het Keerpunt’

Rotterdam 1995 Vorming stadsprovincie

Nieuw-Ginneken 1995 Gemeentelijke herindeling

Menaldumadeel 1995 Gemeentelijke herindeling

Leiden 1995 Sloop-/bouwplan Koninklijk Militair Invalidentehuis

Leeuwarderadeel 1995 Gemeentelijke herindeling

Heerenveen 1995 Aanleg van het Internationaal Bedrijvenpark Friesland 
(IBF), annex ‘Megapark’

Breda 1995 Locatie bouw nieuw overdekt zwembad

Bakel en Milheeze 1995 Gemeentelijke herindeling

Amsterdam 1995 Vorming stadsprovincie
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(Voormalige) gemeente(n) Jaar Onderwerp

Amsterdam 1995 Bouwplannen weilandje Vrije Geer

Amersfoort 1995 Winkelsluitingstijden: uitbreiding aantal koopzondagen

Zuidwolde 1994 Gemeentelijke herindeling

Sprang-Capelle 1994 Gemeentelijke herindeling

Landsmeer 1994 Woningbouw in Landsmeer (drie varianten)

Groningen 1994 Afsluiting Noorderplatsoen voor auto’s

Berkel-Enschot 1994 Gemeentelijke herindeling

Lemelerveld (dorp in de 
gemeenten Raalte, Dalfsen, 
Ommen & Heino)

1992 Gemeentelijke herindeling

Amsterdam 1992 Beperking van het autoverkeer in de binnenstad

Vlaardingen 1991 Invoering van het gemeentelijke referendum

Rijneveld 1991 Naam nieuwe gemeente

Nij Altoenae (dorp in de 
gemeente Waadhoeke)

1991 Dorpsstatus voor Nij Altoenae

Leiden 1991 Sluitingstijden horeca

Haarlem 1991 Bebouwing van de uitbreidingsgebieden Verenigde 
Polders en Brouwersvaartgebied

Welsum (dorp in gemeente 
Olst)

1990 Gemeentelijke herindeling

Laren 1990 Verbouwing ziekenhuisterrein: twee opties (St. Janterrein)

Emmer-Compascuum en 
Emmer-Erfscheidenveen 
(dorp en gehucht in de 
gemeente Emmen)

1989 Afschaffing van de twintigste penning

Rossum en Heerewaarden 1987 Gemeentelijke herindeling

Megen, Haren en Macharen 1987 Gemeentelijke herindeling

Hontenisse 1987 Bouw van een sporthal

Moordrecht 1983 Gemeentelijke herindeling

Gouderak 1983 Gemeentelijke herindeling

Vuren 1982 Wijziging provinciegrens

Terborg (gemeente Wisch; 
IJsselstreek), buurtschap 
de Heuven en IJsselbrug 
Terborg

1982 Grenswijziging

Stompwijk (dorp in de 
gemeente Leidschendam)

1982 Gemeentelijke herindeling

Herwijnen 1982 Wijziging provinciegrens

Gendringen (dorpen 
Breedenbroek en Sinderen) 
(gemeente Oude IJsselstreek)

1982 Grenswijziging

Warnsveld (nu: gemeente 
Zutphen)

1981 Gemeentelijke herindeling

Oosterhout (dorp in de 
gemeente Valburg)

1980 Gemeentelijke herindeling

Maurik 1980 Gemeentelijke herindeling

Zoetermeer 1979 Instelling territoriale commissies (wijkraden)
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(Voormalige) gemeente(n) Jaar Onderwerp

Haskerdijken en Nieuwebrug 1979 Gemeentelijke herindeling

Apeldoorn (in de wijk 
Zevenhuizen)

1979 Instelling wijkraad Zevenhuizen als een commissie ex 
artikel 61b Gemeentewet

Hardegarijp (dorp in 
gemeente Tytsjerksteradiel)

1978 Voortbestaan van de dorpsraad Hardegarijp

Schinveld 1978 Gemeentelijke herindeling

Merkelbeek 1978 Gemeentelijke herindeling

Jabeek 1978 Gemeentelijke herindeling

Bingelrade 1978 Gemeentelijke herindeling

Schaesberg 1977 Gemeentelijke herindeling

Balgoij (kerkdorp in de 
voormalige gemeente 
Overasselt)

1977 Gemeentelijke herindeling

Merkelbeek 1977 Gemeentelijke herindeling

Eygelshoven 1977 Gemeentelijke herindeling

Emmen (dorpen: Erica, 
Klazienaveen, Zwartemeer)

1977 Instelling territoriale commissies (dorps-/wijkraden)

Apeldoorn (dorp De Maten) 1977 Instelling dorpsraad De Maten als een commissie ex artikel 
61b Gemeentewet

Kralingseveer 1976 Gemeentelijke herindeling

Gouderak 1976 Gemeentelijke herindeling

Zuidlaren 1976 Provinciale herindeling

Roden 1976 Provinciale herindeling

Peize 1976 Provinciale herindeling

Eelde 1976 Provinciale herindeling

Apeldoorn (in het dorp 
Ugchelen)

1976 Instelling dorpsraad

Apeldoorn (in de dorpen 
Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen)

1975 Instelling dorpsraad

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude

1975 Gemeentelijke herindeling

Egmond aan Zee 1975 Gemeentelijke herindeling

Eemnes 1975 Provinciale herindeling

Sloten 1974 Gemeentelijke herindeling

Schoonebeek 1974 Gemeentelijke herindeling

Leeuwarderadeel 1974 Gemeentelijke herindeling

Groenlo 1974 Provinciale herindeling

Gaasterland 1974 Gemeentelijke herindeling

Ferwerderadiel 1974 Gemeentelijke herindeling

Doniawerstal 1974 Gemeentelijke herindeling

Warnsveld 1972 Gemeentelijke herindeling

Moerkapelle 1972 Gemeentelijke herindeling

Benthuizen (later: gemeente 
Rijnwoude; nu: gemeente 
Alphen aan den Rijn)

1972 Gemeentelijke herindeling
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(Voormalige) gemeente(n) Jaar Onderwerp

Ommoord, Alexanderpolder 
en Kralingseveer (wijken in de 
gemeente Rotterdam)

1971 Gemeentelijke herindeling

Delft 1952 Wenselijkheid Europese Grondwet, overheid en parlement

Bolsward (nu: gemeente 
Súdwest-Fryslân)

1952 Wenselijkheid Europese Grondwet, overheid en parlement

Grevenbicht (nu: gemeente 
Sittard-Geleen)

1922 Gemeentelijke herindeling

Maassluis 1914 Wenselijkheid van elektriciteit

Naarden (nu: gemeente 
Gooise Meren)

1912 Wenselijkheid kermis en het tijdstip van de kermis

Hillegom 1906 Keuze voor kermis of volksfeest met subsidie



Bijlagen

Bijlage B  Winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda (uit-

slag)266

Tabel 1 Winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende referenda (uitslag)

Casus Is het referendum gewonnen door de initiatiefnemers? (uitslag)

Amrsf95 Nee, het referendum in Amersfoort over de winkelsluiting op zon- en feestdagen 
is niet gewonnen door de initiatiefnemers. Voor een geldige uitslag moesten 
minimaal 34.616 stemmen worden uitgebracht. In totaal brachten 26.382 
Amersfoorters hun stem uit. Van de stemmers keerden er zich 19.597 tegen de 
voorgenomen verruiming van de winkelopeningstijden; 6.770 kiezers stemden 
voor de voorgenomen verdubbeling van het aantal koopzondagen. Vanwege het 
niet halen van de opkomstdrempel konden de plannen van de raadsmeerderheid 
worden uitgevoerd. Het initiatief voor het referendum werd genomen door de 
Raad van Kerken (in de persoon van Leo Koffeman), de vakbewegingen en (een 
deel van) de Amersfoortse winkeliers.

Adam95a Ja, het referendum over het weilandje de Vrije Geer resulteerde in winst voor de 
initiatiefnemers. Voor een geldige uitslag was een opkomst van minstens 185.921 
kiezers vereist. In totaal gingen 208.538 kiezers stemmen voor het referendum. 
Een grote meerderheid van 184.068 stemmen werd uitgebracht tegen de plannen 
van de gemeenteraad; 20.360 kiezers waren voor de plannen. Het initiatief 
van het referendum kwam van het ‘Comité Behoud Weilandje Vrije Geer’ in de 
persoon van Paul Hans Frankfurther. De geldigheidsdrempel werd gehaald, 
waardoor er sprake was van een geldige uitslag. De plannen werden vervolgens 
door de gemeenteraad ingetrokken. Het weilandje Vrije Geer is later omgetoverd 
tot een natuurpark.

266 De geldigheidsquorums van de raadgevende referenda zijn hier te vinden: Amersfoort (1995), 
Referendum-verordening voor de gemeente Amersfoort (1994), artikel 18; Amsterdam (1995a), 
Verordening op het referendum, artikel 6.1; Amsterdam (1995b), Verordening op het referen-
dum, artikel 6.1; Leiden (1995), Referendumverordening voor de gemeente Leiden, artikel 19; 
’s-Graveland (1996), Referendumverordening voor de gemeente ’s-Graveland (1996), artikel 
19; Zwolle (1996), Referendumverordening 1995, artikel 14; Amsterdam-Spaarndammerbuurt 
(1997), Referendumverordening Westerpark, artikel 5.1; Amsterdam (1997a), Tijdelijke veror-
dening op het referendum (1996), artikel 7.1; Amsterdam (1997b), Tijdelijke verordening op het 
referendum (1996), artikel 7.1; Zandvoort (1997), Referendumverordening voor de gemeente 
Zandvoort 1994, artikel 18; Gorinchem (1999), Referendumverordening van de gemeente 
Gorinchem (1993), artikel17; Nieuwegein (1999), Referendumverordening Nieuwegein 1998, 
artikel 15; Amsterdam (2001), Referendumverordening 1998, artikel 7.1; Groningen (2001), 
Referendumverordening 1999, artikel 15; Amsterdam (2002), Referendumverordening 1998, 
artikel 7.1; Enkhuizen (2002), Referendumverordening Enkhuizen 1998, artikel 16; Voerendaal 
(2003), Tijdelijke referendumwet (2002), artikel 5 & 137; Hilversum (2004), Tijdelijke referen-
dumwet (2002), artikel 5 & 137; Huizen (2004), Tijdelijke referendumwet (2002), artikel 5 & 
137; Groningen (2005), Referendumverordening 1999, artikel 15; Soest (2005), Referendum-
verordening gemeente Soest 2005, artikel 3; Zwolle (2005), Tijdelijke referendumwet (2002), 
artikel 5 & 137; Delft (2006), Niet-correctieve Referendumverordening Delft 2002 (gewijzigd), 
artikel 15; Nijmegen (2006), Referendumverordening 2000 (wijziging 2005), artikel 12; Am-
sterdam-Westerpark (2008), Referendumverordening Westerpark (2008), artikel 5.1; Am-
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Casus Is het referendum gewonnen door de initiatiefnemers? (uitslag)

Adam95b Ja, het referendum in Amsterdam over de vorming van een stadsprovincie is 
gewonnen door de initiatiefnemers. Voor een geldige uitslag waren 185.921 
stemmen ‘voor’ of ‘tegen’ nodig. In totaal namen 217.060 kiezers deel aan dit 
referendum. Een overgrote meerderheid van 202.289 stemmers bleek tegen 
de plannen van de gemeenteraad; slechts 13.184 kiezers stemden voor. De 
opkomst was hoog genoeg voor een rechtsgeldig resultaat. Het initiatief voor het 
referendum kwam van Ben Bles en Marco Gans van het comité ‘Moet Amsterdam 
Amsterdam Blijven???’. Aan alle institutionele vereisten werd voldaan. De plannen 
voor de vorming van de stadsprovincie werden ingetrokken.

Leid95 Ja, het referendum in Leiden over het bestemmingsplan Hoge Rijndijk 25 e.o. is 
gewonnen door de initiators van de stemming. Voor een geldige uitslag moesten 
28.957 kiezers opkomen. Op 8 maart 1995 gingen 44.844 kiezers naar de 
stembus. Een meerderheid van 24.019 (57,85%) van de kiezers stemde tegen het 
plan om de eetzaal en serre van het Koninklijk Militair Invalidenhuis te slopen. 
De opkomst was hoog genoeg voor een geldige uitslag. Hiermee wisten de 
initiatiefnemers Eva Biesheuvel en Enny Gibbels van de ‘Stichting tot Behoud 
van het Koninklijk Militair Invalidenhuis’ voldoende steun te vergaren onder de 
bevolking. De sloop van de eetzaal en serre werd hiermee voorkomen.

Gravel96 Ja, het referendum over de aanpak van het verkeer d.m.v. telematica-maatregelen 
in ’s-Graveland is door de initiatiefnemers gewonnen. Voor een geldig resultaat 
moesten 3.020 stemmers de gang naar de stembus maken. De opkomst was 
met 4.104 kiesgerechtigden hoog genoeg voor een geldig resultaat. Een ruime 
meerderheid van 3.755 kiezers sprak zich uit tegen de voorgenomen plannen. De 
initiatiefnemers Rik Jungmann (D66) en Co de Kloet (Dorpsbelangen) hebben 
voldoende steun weten te vergaren onder de bevolking. Het voorstel werd na het 
referendum door de raad ingetrokken.

Zwol96 Nee, het referendum over de herbestemming van het stadspark en milieucentrum 
De Nooter Hof is niet gewonnen door de initiatiefnemers. Voor een geldig 
resultaat moesten minstens 24.963 kiezers voor of tegen de gemeentelijke 
plannen stemmen. Ruim 90% van de opgekomen stemmers sprak zich uit tegen 
de plannen. Het aantal tegenstemmers was net te laag voor een geldig resultaat. 
De initiatiefnemer van het referendum was Gerard Mostert, voormalig hoofd 
plantsoenen en beplanting van de gemeente Zwolle. Hij had steun van negen 
natuur- en milieugroepen in Zwolle. De gemeente is uiteindelijk pas veel later 
gestart met de herinrichting van De Nooter Hof.

AdamSp97 Ja, het referendum over de invoering van betaald parkeren in de 
Spaarndammerbuurt resulteerde in winst voor de initiatiefnemers. Voor een 
geldig resultaat moesten 2.042 kiezers gaan stemmen. Er werden 2.717 stemmen 
uitgebracht. Ruim 75% van de opgekomen kiezers stemde tegen de voorgestelde 
invoering van betaald parkeren in de Spaarndammerbuurt. Aan alle institutionele 
vereisten werd voldaan. De initiatiefnemers — een groep bewoners onder 
aanvoering van Bep Gaarenstroom en Gert Stuurman — wisten voldoende steun 
te vergaren in de buurt voor hun verzet tegen de plannen. De stadsdeelraad sprak 
zich in meerderheid uit tegen de invoering van betaald parkeren.

Adam97a Nee, het referendum over de aanleg van woonwijk IJburg is niet gewonnen 
door de initiators. Om het besluit af te wijzen moest het aantal tegenstemmers 
een meerderheid vormen van het aantal kiesgerechtigden dat meedeed aan de 
laatste verkiezing voor de gemeenteraad (in totaal 154.935 tegenstemmen). Het 
aantal tegenstemmers bedroeg 130.649. Er stemden 93.511 kiezers voor de 
aanleg van de woonwijk op IJburg. De initiatiefnemers van de volksraadpleging, 
referendumcomité ‘IJmeer Open’, Natuurmonumenten en De Groenen, wisten 
onvoldoende tegenstemmen te verzamelen om het besluit te stoppen. De wijk 
IJburg is later aangelegd.
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Casus Is het referendum gewonnen door de initiatiefnemers? (uitslag)

Adam97b Nee, het referendum over de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn is niet gewonnen 
door de initiatiefnemers. Voor een geldige uitslag moesten 154.935 kiezers 
tegen de aanleg van de ondergrondse metroverbinding stemmen. Op 25 juni 
1997 stemden 79.861 kiesgerechtigde Amsterdammers tegen de aanleg; 42.961 
kiezers stemden voor. De initiatiefnemers van het referendum, verenigd in het 
referendumcomité ‘Noord-Zuidlijn’ met als voorman Ernst van Lohuizen, wisten 
onvoldoende tegenstemmen te verkrijgen tijdens de stemming. De metrolijn is na 
veel vertraging in 2018 geopend.

Zndvrt97 Ja, het referendum over het parkeerbeleid in Zandvoort-Centrum is vanuit 
het perspectief van de initiators gewonnen. De opkomstdrempel werd gesteld 
op 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen tijdens de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen, wat neerkwam op 3.887 stemmen. Op 28 mei 
1997 gingen 6.354 kiezers stemmen. Een overgrote meerderheid van 5.895 
kiezers stemde tegen het voorliggende parkeerbeleid. Slechts 454 kiezers 
bleken voorstander van de gemeentelijke plannen. De initiatiefnemers, een 
bewonersgroep onder leiding van Hein Blokker en Johan Derr, wisten voldoende 
kiezers te overtuigen van hun bezwaren tegen de plannen. Het plan werd door de 
gemeente ingetrokken.

Gorch99 Nee, het referendum in Gorinchem over de opening van een asielzoekerscentrum 
in Gorinchem-Oost is niet gewonnen. De initiatiefnemers van het referendum, 
het ‘Comité Eerlijk Referendum’ onder aanvoering van Margot van Mourik-
Wijkniet, kregen onvoldoende steun tijdens de stembusgang. Een meerderheid 
van de opgekomen kiezers stemde weliswaar tegen de komst van een azc (5.865 
kiezers ‘tegen’ contra 4.064 kiezers ‘voor’), maar deze meerderheid was niet groot 
genoeg voor een geldig resultaat. Voor een geldige uitslag moest de helft van de 
kiesgerechtigde populatie een stem uit hebben gebracht. De teller bleef bij het 
referendum steken op 38,86%. Het azc is uiteindelijk niet gerealiseerd.

Nwegn99 Nee, het referendum over de verbouwing van het stadscentrum in Nieuwegein 
is niet gewonnen door de initiatiefnemers. De initiatiefnemers van deze 
stemming — Chris Ytsma, Wil Winter, Véroon van den Heuvel en de leden van 
de ‘Coördinatiegroep Referendum’ (Hans Pouw, Carla Breuer, Herman Troost, 
Ranja Gerges, Frans Rietveld, Natasja van Schaik, Jacqueline Verbeek, Wim van 
Baarzen en Anke Verbraak) — moesten minstens 30% van de kiesgerechtigden 
naar de stembus zien te krijgen voor een geldig resultaat. De opkomst bleef bij 
de stemming steken op 24,87% (12.021 kiezers). Kiezers kregen twee vragen 
voorgelegd. Een meerderheid van 61,34% (7.366 kiezers) was voorstander van 
een ‘verbetering’ van het stadscentrum van Nieuwegein (vraag 1). Bijna 75% van 
de opgekomen kiezers (8.910 kiezers) zag echter niets in het door de gemeente 
voorgestelde Masterplan (vraag 2). De gemeenteraad stemde in met het 
Masterplan.

Adam01 Nee, het referendum over de invoering van een apart stadsdeel Binnenstad 
in Amsterdam is niet door de initiatiefnemers gewonnen. Om het besluit af te 
wijzen, moest het aantal tegenstemmers een meerderheid vormen van het aantal 
kiesgerechtigden dat meedeed aan de laatste verkiezing voor de gemeenteraad 
(in totaal 132.484 tegenstemmen). De initiatiefnemers Huib van Dis en Gert 
Tetteroo, verenigd in de ‘Stichting Referendum Binnenstad’, wisten 110.512 
kiezers achter zich te scharen. Hoewel dit een ruime meerderheid was van de 
totale opkomst (86,63%), bleek het onvoldoende om de plannen van de gemeente 
te stoppen. In 2002 werd het stadsdeel Amsterdam-Centrum ingesteld.
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Casus Is het referendum gewonnen door de initiatiefnemers? (uitslag)

Grong01 Ja, het Groningse referendum over de verbouwing van de noordzijde van de Grote 
Markt is gewonnen door de initiators. De initiatiefnemers, verenigd in het Comité 
‘Geen Gat in de Grote Markt’, wisten voldoende handtekeningen te verzamelen 
voor een raadgevend gemeentelijk referendum. Om een rechtsgeldige uitslag 
te verkrijgen, moest minstens 30% van de kiesgerechtigden ‘voor’ of ‘tegen’ de 
gemeentelijke plannen stemmen (43.521 kiezers). In totaal stemden 66.394 
kiezers tegen de voorgenomen plannen voor de Grote Markt. Het referendum was 
geldig. Het plan werd ingetrokken.

Adam02 Ja, dit referendum over de externe verzelfstandiging van het 
Gemeentevervoerbedrijf (GVB) is gewonnen door de initiatiefnemers. De 
tegenstanders, verenigd in het ‘Comité Ons GVB geen NV´ en onder leiding 
van Saar Boerlage, wisten voldoende kiezers te mobiliseren om tegen de 
voorgenomen verzelfstandiging van het GVB te stemmen. Om de plannen 
tegen te houden moest de helft van het aantal kiezers dat was opgekomen bij de 
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen tegen de externe verzelfstandiging 
stemmen (153.793 kiezers). Tijdens de stemming op 15 mei 2002 werd dit aantal 
ruimschoots gehaald: 229.349 kiezers brachten een stem uit tegen de externe 
verzelfstandiging van het GVB. De organisatie van het GVB werd op dat moment 
niet gewijzigd.

Enkhzn02 Nee, dit referendum over de verkoop van grond voor een bouwplan is niet 
gewonnen door de intiatiefnemers. De opkomstdrempel van deze stemming was 
50% + 1 van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen bij de laatstgehouden 
raadsverkiezingen (4.032 stemmen). Met een opkomst van 4.665 stemmen werd 
aan dit vereiste voldaan. Een meerderheid van de kiezers schaarde zich echter 
achter de plannen van de gemeente en niet van de initiatiefnemer Jan Buis. De 
verkoop van de grond ging door en de nieuwbouw is op de desbetreffende locatie 
gerealiseerd.

Voernd03 Ja, het Voerendaalse referendum over de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Parkstad is gewonnen door de initiatiefnemers. Conform de Tijdelijke 
referendumwet leidde de uitslag van de raadpleging tot een afwijzing van het 
besluit indien de meerderheid van de kiezers, tevens minstens 30% vormend 
van het aantal kiesgerechtigden, zich uitsprak tegen het besluit van de raad 
(3.090 kiezers). In totaal stemden 3.757 kiezers tegen de aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling Parkstad. De initiatiefnemers wisten daarmee 
voldoende kiezers te mobiliseren en achter zich te scharen voor een geldig 
resultaat. Het is echter onduidelijk wie de initiatiefnemers precies zijn. De 
gemeenteraad van Voerendaal stemde, ondanks de rechtsgeldige ‘tegen’-uitslag, 
toch in met de gemeenschappelijke regeling.

Hilvsm04 Nee, de volksraadpleging in Hilversum over de Parkeerverordening Hilversum 
2003 is niet gewonnen door de initiatiefnemers. Om het voorgenomen 
raadsbesluit tegen te houden, moest 30% van de kiesgerechtigden zich tegen de 
nieuwe verordening uitspreken. De opkomst bij het referendum lag onder de 30%, 
waardoor aan dit vereiste niet kon worden voldaan. Het ‘Burgerinitiatiefcomité’, 
een samenwerkingsverband van een aantal bewonersverenigingen, wist het 
beoogde doel dus niet te bereiken. Een meerderheid (75,34%) van de 13.433 
kiezers stemde tegen de Parkeerverordening Hilversum 2003. Vanwege het 
ongeldige resultaat besloot de gemeenteraad om de verordening toch in te laten 
gaan.
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Casus Is het referendum gewonnen door de initiatiefnemers? (uitslag)

Huizn04 Ja, het referendum in Huizen over de Verordening Speelautomatenhal 2003 
is gewonnen door de initiatiefnemers. Voor een rechtsgeldige uitslag moest 
minstens 30% van de kiesgerechtigden een stem ‘voor’ of ‘tegen’ de verordening 
uitbrengen (9.565 kiezers). Bij een opkomst van 51,84% waren er 11.950 
tegenstemmers. De uitslag was geldig en de meerderheid sprak zich uit tegen de 
voorliggende verordening. De initiatiefnemers, verenigd in het ‘Comité Gokhal 
NEE’, dat onder aanvoering stond van Jaap Rutger Kos (CDJA), wisten dus 
voldoende steun te mobiliseren onder de bevolking van Huizen. De gemeenteraad 
volgde de uitslag en trok de betreffende verordening in.

Grong05 Nee, het referendum in Groningen over de verbouwing van de oostzijde van de 
Grote Markt is niet gewonnen door de initiatiefnemers. De voor- of tegenstanders 
moesten 30% van de kiezers achter zich zien krijgen voor een geldige uitslag 
(44.731 kiezers). De initiatiefnemers — actiecomité ‘Meer doen met 40 
miljoen’, SP, Stadspartij, Student en Stad — wilden de plannen van de gemeente 
tegenhouden. De tegenstanders van de plannen wisten onvoldoende stemmen te 
behalen voor een rechtsgeldige uitslag. Het aantal voorstemmers bedroeg 30.594 
en 26.650 kiezers stemden tegen. De gemeente kon de plannen doorzetten.

Soest05 Nee, het referendum over de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeente 
in verband met de gewenste aankoop van grond voor de aanleg van een ecoduct 
is niet gewonnen door de initiatiefnemers. Deze stemming werd afgedwongen 
door het ‘Comité Gebukt onder het Ecoduct’, dat werd aangevoerd door Klaas 
Jan Rodenburg en Cor Brinkers. Het comité was tegen de toepassing van de Wet 
voorkeursrecht gemeente vanwege de komst van een 21 miljoen euro kostend 
ecoduct. Om de gemeentelijke plannen te stoppen moesten de tegenstanders 
10.354 kiezers achter zich krijgen. Na het tellen van de stemmen, bleek dat de 
tegenstanders 758 stemmen tekortkwamen voor een rechtsgeldige uitslag. Het 
referendum werd ongeldig verklaard en de gemeente kon de plannen doorzetten.

Zwol05 Ja, het referendum in Zwolle over de verordening op de speelautomatenhallen 
van 2 maart 2005 is gewonnen door de initiatiefnemers. Voor een afwijzing 
van de gemeentelijke plannen moest een meerderheid van de stemmers 
zich tegen de plannen uitspreken. Deze meerderheid diende ten minste 30% 
van de kiesgerechtigden te omvatten die gerechtigd waren hun stem uit te 
brengen (25.860 kiezers). Een meerderheid van 27.324 kiezers stemde tegen de 
hernieuwde gemeentelijke verordening. De initiatiefnemers — het ‘Burgercomité 
Tegen Uitbreiding Gokhallen’ (trekkers: Roeleke Bronkhorst, Robert Otten, Albert 
de Boer en Martin Jongkoen) en de samenwerkende Kerken (trekker: Wim de 
Ree) — bleken succesvol in hun verzet tegen de plannen. Op 7 maart 2005 besloot 
de gemeenteraad van Zwolle om de verordening op de speelautomatenhallen in te 
trekken.

Delft06 Ja, het Delftse referendum over het ontwikkelingsplan uitbreiding camping 
Delftse Hout is gewonnen door de initiatiefnemers. Voor een geldige uitslag 
moest 25% van de kiesgerechtigden ‘voor’ of ‘tegen’ de uitbreidingplannen 
stemmen (18.762 kiezers). De initiatiefnemer van dit referendum, Ravrinda Kiel, 
wist tijdens de stemming voldoende kiezers achter zijn standpunt te scharen. 
Bij een opkomst van 65,32% (49.022 kiezers), stemden 31.185 kiezers tegen 
de uitbreidingsplannen. De gemeenteraad volgde de uitslag van dit geldig 
referendum; de uitbreiding van de camping ging niet door.
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Casus Is het referendum gewonnen door de initiatiefnemers? (uitslag)

Nmgen06 Ja, het Nijmeegse referendum over de herbouw van de donjon is gewonnen door 
de initiatiefnemers. Voor een geldig resultaat moesten 31.933 kiesgerechtigde 
Nijmegenaren een stem uitbrengen. In totaal maakten 71.250 kiezers de gang naar 
de stembus. Een meerderheid van 42.415 stemde voor de herbouw van de donjon. 
Het initiatief van Jeroen Bijl en Duco Bodewes (D66 Nijmegen) was hiermee een 
succes. De gemeenteraad volgde de uitslag van het referendum. De donjon is nog 
altijd niet herbouwd.

AdamWstp08 Nee, het referendum over de gedeeltelijke bebouwing van het Domela 
Nieuwenhuisplantsoen is niet gewonnen door de initiatiefnemers. Hoewel 
een meerderheid van de stemmers tegen de bebouwingplannen stemde 
(1.053 kiezers), bleek de opkomst te laag voor een geldige uitslag. Minstens 
2.827 stemmers moesten de gang naar de stembus maken, en slechts 1.540 
kiesgerechtigden gingen daadwerkelijk stemmen. De initiatiefnemers van het 
referendum, leden van het ‘Referendumcomité Domela Nieuwenhuisplantsoen’ 
en het actiecomité ‘SASH Spaarndammerbuurt’, wisten te weinig tegenstemmers 
te mobiliseren voor een rechtsgeldig resultaat. De stadsdeelraad kon de 
voorgenomen plannen doorzetten.

AdamWst10 Nee, het referendum over de bouw van een parkeergarage onder de Singelgracht 
is niet gewonnen door de initiatiefnemers. De initiatiefnemers van dit referendum, 
verenigd in het ‘Referendumcomité Westerpark’, waren tegen de komst van deze 
parkeergarage. Bij het referendum was geen geldigheidsdrempel van kracht. 
Een nipte meerderheid van de stemmers bleek na het tellen van de stemmen 
voorstander van de parkeergarage (23.158 stemmen ‘voor’ en 22.432 stemmen 
‘tegen’). De plannen voor de parkeergarage konden doorgaan. Het project staat 
wegens financiële problemen nog steeds on hold.

Anhm13 Nee, het referendum over het besluit over de voorgenomen bouw van het 
Kunstencluster aan de Rijnkade is niet gewonnen door de initiatiefnemers. Een 
grote meerderheid van 17.827 stemmers (85,37%) stemde weliswaar tegen het 
voorgenomen besluit van de gemeenteraad, maar de opkomst lag met 20.957 
uitgebrachte stemmen ruim onder de vereiste opkomstdrempel van 34.490 
stemmen. De initiatiefnemer van het referendum Bob Roelofs, oprichter van de 
‘Initiatiefgroep Arnhem wil ook geen Kunstenkluster’, wist dus onvoldoende steun 
te vergaren onder de kiesgerechtigde bevolking. Het Kunstencluster is nog niet 
gerealiseerd.

AdamCtm14 Nee, het referendum over de herinrichting van de Elandsgracht is niet gewonnen 
door de initiatiefnemers. Het voorstel van de initiatiefnemers Mainse Rijpkema 
en Stephan Willenborg, verenigd in de ‘Initiatiefgroep Elandsgracht’, kreeg 45,2% 
van de stemmen (14.887 kiezers). Het plan van de Stadsdeelraad Amsterdam-
Centrum kreeg de steun van 54,8% van de opgekomen kiezers (18.022 stemmen). 
De kiezers spraken in meerderheid hun voorkeur uit voor het plan van de 
Stadsdeelraad Amsterdam-Centrum. De opkomstdrempel van 20% van de 
kiesgerechtigden werd met een opkomst van 45,9% ruimschoots gehaald. Het plan 
van het bestuur werd uitgevoerd.
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Casus Is het referendum gewonnen door de initiatiefnemers? (uitslag)

Anhm16 Nee, de volksraadpleging over het plan voor gedeeltelijke bebouwing en 
herstructurering van Stadsblokken-Meinerswijk is niet gewonnen door de 
initiatiefnemers. Wijkvereniging Malburgen West, bewonersplatform Kloppend 
Stadshart en Milieudefensie Arnhem — initiatiefnemers van het referendum — 
wilden met de stemming voorkomen dat het gebied zou worden bebouwd. Het 
collectief wist voldoende handtekeningen te verzamelen voor een referendum, 
maar kreeg onvoldoende steun van de kiezers om het plan ongedaan te maken. 
Ruim 24% van de kiesgerechtigden kwam opdagen voor de stemming; een 
meerderheid van 65,14% (18.994 kiezers) stemde in met de plannen van het 
gemeentebestuur. Slechts 34,89% (10.298 kiezers) steunde het standpunt 
van de tegenstanders of initiatiefnemers van de stemming. Er gold geen 
geldigheidsquorum. De raad van Arnhem stemde in met het raadsvoorstel over 
Stadsblokken-Meinerswijk, conform de uitslag van het referendum.

Rttrdm16 Nee, het Rotterdamse referendum over de Woonvisie 2030 is niet gewonnen 
door de initiatiefnemers. Via het referendum probeerden de initiatiefnemers 
te voorkomen dat circa 15.000 sociale huurwoningen zouden worden gesloopt 
om plaats te maken voor woningen in het duurdere, particuliere segment. De 
stemming werd afgedwongen door het ‘Actiecomité Woonreferendum’, dat 
werd gevormd door Rotterdamse huurdersorganisaties. Ook maatschappelijke 
organisaties en diverse politieke partijen sloten zich later bij het comité 
aan. Voor een rechtsgeldige referendumuitslag moest minstens 30% van de 
kiesgerechtigden gaan stemmen. De opkomst bij het referendum bleef echter 
steken op 16,90%. De uitslag werd daarom ongeldig verklaard. Ruim 72% (60.547 
kiezers) van de kiezers stemde tegen de Woonvisie Rotterdam; een minderheid 
van 25,65% (21.411 kiezers) stemde voor de plannen. Het Rotterdamse 
gemeentebestuur kon verder met de Woonvisie Rotterdam.

Gewonnen gemeentelijke raadgevende referenda: totaal 13 casus

Niet-gewonnen gemeentelijke raadgevende referenda: totaal 17 casus
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 Bijlage C  Vraagstellingen raadgevende gemeentelijke referenda Nederland

 Tabel 1 Vraagstellingen raadgevende lokale referenda Nederland

Casus Vraagstelling & antwoordopties

Amrsf95 Vraag: ‘Nu kunnen winkels toestemming krijgen om maximaal vier zon- en/of feestdagen per jaar 
open te zijn. Bent u voor of tegen een uitbreiding naar maximaal acht zon- en/of feestdagen per 
jaar? Voor/Tegen’

Adam95a Vraag: ‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om op het weilandje Vrije Geer bij het 
dorp Sloten woningen te bouwen en een tramlijn over het weilandje door te trekken.

Op dit stembiljet kunt u aangeven of u voor of tegen het besluit van de gemeenteraad bent.

Als u voor dit besluit bent, maak dan het vakje achter “EENS met dit raadsbesluit” rood.
Als u tegen dit besluit bent, maak dan het vakje achter “ONEENS met dit raadsbesluit” rood.

De volledige tekst van het raadsbesluit van 2 november 1994 over het weilandje Vrije Geer luidt:

De Gemeenteraad van Amsterdam besluit:

- kennis te nemen van de hierbij overgelegde rapportage van de projectgroep Nieuw 
Sloten en in te stemmen met de hoofdlijnen en conclusies van deze rapportage;
- vast te houden aan zijn besluit van 21 april 1993, nr. 227 (Gemeenteblad afd. 1, blz. 1057) 
inzake het handhaven van de reservering voor een tramtracé recht door het weilandje de Vrije 
Geer in de richting van de Middenveldsche Akkerpolder;
- plandeel West te bebouwen conform het in 1992 bijgestelde Ruimtelijk Programma van 
Eisen Nieuw Sloten.

Eens met dit raadsbesluit/Oneens met dit raadsbesluit’

Adam95b Vraag: ‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om samen met de omliggende gemeenten 
de provincie Amsterdam te vormen. Daartoe houdt de gemeente Amsterdam in de huidige vorm op 
te bestaan en wordt ze in kleinere zelfstandige gemeenten opgesplitst.

Op dit stembiljet kunt u aangeven of u voor of tegen het besluit van de gemeenteraad bent.

Als u voor dit besluit bent, maak dan het vakje achter “EENS met dit raadsbesluit” rood.
Als u tegen dit besluit bent, maak dan het vakje achter “ONEENS met dit raadsbesluit” rood.

De volledige tekst van dit raadsbesluit van 2 november 1994 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 668) luidt:

De Gemeenteraad van Amsterdam besluit:

- zijn op 13 juli 1994, onder nr. 471, genomen besluit om in principe ermee in te stemmen 
dat de gemeente Amsterdam per 1 januari 1998, samen met de andere gemeenten in het Regionaal 
Orgaan Amsterdam, de provincie Amsterdam zal vormen, te bevestigen;
- in te stemmen met het in de voordracht vermelde commentaar op de nota’s van het 
Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), getiteld: De Visie, Het Gelaat en De Dienst;
- dit commentaar ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de ROA en dit tevens 
te beschouwen als basis voor het overleg met de ROA, de provincie Noord-Holland en het rijk.

Eens met dit raadsbesluit/Oneens met dit raadsbesluit’
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Casus Vraagstelling & antwoordopties

Leid95 Vraag: ‘De gemeenteraad zal binnenkort beslissen over het bestemmingsplan “Hoge Rijndijk 25 
e.o.”. Het doel van dit plan is de bouw mogelijk maken van 28 woningen en een ondergrondse 
parkeergarage op een terrein aan de Burggravenlaan/Kernstraat/Cobetstraat te Leiden. Om 
te kunnen bouwen moeten de eetzaal en de serre van het voormalige Koninklijke Militair 
Invalidenhuis worden gesloopt. Bent u voor of tegen dit bestemmingsplan? Voor/Tegen’

Gravel96 Vraag: ’Referendumkaart voor het referendum op 12 juni 1996 over het nemen van maatregelen 
om de verkeersoverlast op het Noorder- en Zuidereinde en het doorgaande verkeer in de gemeente 
’s-Graveland te beperken.

De gemeenteraad van ’s-Graveland heeft op 30 november 1995 besloten het doorgaand verkeer 
aan te pakken door middel van telematica-maatregelen.

Deze maatregelen houden in:
· het aanbrengen van 3 AFA’s (automatische fysieke afsluitingen) op het Noordereinde 
ten zuiden van de Stichtse Kade, het Stichts End nabij de Middenweg en de Cannenburgerweg ten 
noorden van restaurant “De Drie Dorpen”;
· de inwerkingstelling van deze AFA’s dagelijks gedurende de periode van 24.00 — 09.00 
uur;
· dat bewoners, bedrijven en instellingen in deze gemeente en langs de Middenweg 
in Nederhorst den Berg desgewenst ontheffing kunnen verkrijgen door middel van een 
doorgangspasje tegen een borgsom van f 30,00.

Ik ben voor deze maatregelen/Ik ben tegen deze maatregelen’

Zwol96 Vraag: ‘De gemeenteraad heeft besloten het gebied tussen de Zuidbroeklaan, de Marsweg, het 
Koelwaterkanaal en de Goertjesweg, dat een oppervlakte heeft van 50.000 m2, als volgt opnieuw 
in te richten:

· ruim 38.000 m2 is of wordt weer groen;
· bijna 12.000 m2 blijft of wordt bebouwd of bestraat, dat wil zeggen, 2.700 m2 meter 
meer dan nu.

Voor/Tegen’

AdamSp97 Vraag: ‘Bent u het eens met het invoeren van betaald parkeren in de Spaarndammerbuurt zoals 
de stadsdeelraad Westerpark heeft besloten in zijn vergadering van 25 juni 1996? Ja (ik ben het 
wel eens met de invoering van betaald parkeren)/Nee (ik ben het niet eens met de invoering van 
betaald parkeren)’

Adam97a Vraag: ‘Stembiljet voor het referendum over de AANLEG VAN IJBURG op woensdag 19 maart 
1997.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 4 september 1996 besloten tot de aanleg van de 
woonwijk IJburg van maximaal 18.000 woningen.

Als u voor dit besluit bent, maak dan het vakje achter “voor de aanleg van IJburg” rood.
Als u tegen dit besluit bent, maak dan het vakje achter “tegen de aanleg van IJburg” rood.

VOOR de aanleg van IJburg/TEGEN de aanleg van IJburg’
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Casus Vraagstelling & antwoordopties

Adam97b Vraag: ‘Stembiljet voor het referendum over de AANLEG VAN DE NOORD-ZUIDLIJN op woensdag 
25 juni 1997.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 27 november 1996 besloten tot aanleg van de 
Noord-Zuidlijn. Het is een metroverbinding van Amsterdam Noord, onder het centrum door, naar 
Amsterdam Zuid, als onderdeel van het Amsterdamse en regionale openbaar vervoer.

Op dit stembiljet kunt u aangeven of u voor of tegen het besluit van de gemeenteraad bent.

Als u voor dit besluit bent, maak dan het vakje achter “voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn” rood.

Als u tegen dit besluit bent, maak dan het vakje achter “voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn” rood.

VOOR de aanleg van de Noord-Zuidlijn/TEGEN de aanleg van de Noord-Zuidlijn’

Zndvrt97 Vraag: ‘De gemeenteraad van Zandvoort beslist binnenkort over het plan “Parkeerbeleid 
Zandvoort-Centrum”. Dit plan is de eerste fase van een parkeerbeleid voor geheel Zandvoort. 
Doel van het plan is het reguleren van het parkeren zodanig dat een evenwichtige verdeling van 
beschikbare parkeerruimte tussen alle gebruikers ontstaat. Dit moet leiden tot een vermindering 
van parkeer-overlast, met name in Zandvoort-Centrum. Om dit doel te bereiken stelt de gemeente 
enkele maatregelen voor. Hierbij gaat het vooral om een uitbreiding van betaald parkeren. Voor het 
centrum komt een nieuwe tarievenstructuur (combinatie van tarief en parkeertijd). Ook voor de 
straten in de ring om het centrum komt een tarievenstructuur. En een klein deel van de gemeente 
wordt afgesloten voor verkeer.

Belanghebbenden (meestal bewoners van de betrokken gebieden) kunnen parkeervignetten 
kopen. Voor het afgesloten deel kunnen de belanghebbenden een ontheffing kopen. Voor andere 
gebieden kunnen de belanghebbenden met de aanschaf van zo’n vignet toestemming krijgen te 
parkeren. Deze parkeervignetten kosten fl 90,– per jaar.

De maatregelen gelden het gehele jaar.

Bent u voor of tegen het plan “Parkeerbeleid Zandvoort-Centrum”? Voor/Tegen’

Gorch99 Vraag: ‘De gemeenteraad heeft een principebesluit genomen om een asielzoekerscentrum te 
bouwen in de gemeente Gorinchem. Dit centrum zal voor de duur van vijf jaar worden aangelegd. 
Burgemeester en Wethouders zijn van mening dat dit centrum aan de Griendweg in Gorinchem-
Oost moeten komen te liggen.

Naar aanleiding van een verzoek van de bevolking heeft de gemeenteraad besloten tot het houden 
van een referendum. In dit referendum wordt u de volgende vraag gesteld:

Bent u voor of tegen de opvang van asielzoekers in een nieuw te bouwen AZC aan de Griendweg in 
Gorinchem-Oost?

Voor/Tegen’

Nwegn99 ‘Vraag 1
Vindt u dat verbetering van het stadscentrum van Nieuwegein noodzakelijk is? Ja/Nee

Vraag 2
Bent u voor het Masterplan voor de Nieuwegeinse binnenstad? Voor/Tegen’
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Casus Vraagstelling & antwoordopties

Adam01 Vraag: ‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 19 juli 2001 besloten dat er een stadsdeel 
Binnenstad komt met een eigen politiek bestuur (Gemeenteblad afdeling 1, nr. 475).

Op dit stembiljet kunt u aangeven of u voor of tegen een stadsdeel Binnenstad met een eigen 
politiek bestuur bent.

Als u voor een stadsdeel Binnenstad met een eigen politiek bestuur bent, maak dan het vakje 
achter “Voor een stadsdeel Binnenstad” rood.

Als u tegen een stadsdeel Binnenstad met een eigen politiek bestuur bent, maak dan het vakje 
achter “Tegen een stadsdeel Binnenstad” rood.

Voor een stadsdeel Binnenstad/Tegen een stadsdeel Binnenstad’

Grong01 Vraag: ‘Bent u voor of tegen het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt? Voor/Tegen’

Adam02 Vraag: ‘De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 28 november 2001 het volgende besluit 
genomen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 883, onder VI): Definitief te besluiten om het GVB extern 
te verzelfstandigen op 1 januari 2002, of zo snel mogelijk daarna, en daartoe de naamloze 
vennootschap GVB Holding NV op te richten en de diensttak Gemeentevervoerbedrijf op te 
heffen.

Toelichting: externe verzelfstandiging betekent dat deze gemeentelijke dienst wordt omgezet in 
een naamloze vennootschap.

Op dit stembiljet kunt u aangeven of u voor of tegen het genomen gemeenteraadsbesluit bent.

Voor externe verzelfstandiging van het GVB/Tegen externe verzelfstandiging van het GVB’

Enkhzn02 Vraag: ‘Mag de gemeente overgaan tot de grondverkoop van De Fruittuinen aan de Stichting 
Woondiensten Enkhuizen, in verband met de vervanging van de bestaande woningen door nieuwe 
woningen? Ja/Nee’

Voernd03 Vraag: ‘Stemming inzake het gemeentelijk raadgevend correctief referendum over het volgende 
besluit:

Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg

op 18 juni 2003

VOOR/TEGEN’

Hilvsm04 Vraag: ‘STEMMING voor het gemeentelijk raadgevend correctief referendum (in de gemeente
Hilversum) over het volgende besluit: De Parkeerverordening Hilversum 2003.

Voor/Tegen’

Huizn04 Vraag: ‘Stembiljet voor het gemeentelijk raadgevend correctief referendum in de gemeente Huizen 
over het volgende besluit:

Verordening Speelautomatenhal 2003

op 10 juni 2004

Voor/Tegen’

Grong05 Vraag: ‘Bent u voor of tegen het plan, zoals beschreven in de Startnotitie Grote Markt Oostzijde?

Voor/Tegen’
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Casus Vraagstelling & antwoordopties

Soest05 Vraag: ‘Het gemeentelijk raadgevend correctief referendum in de gemeente Soest over het 
volgende besluit:

Aanwijzing gronden ter weerszijden van de Amersfoortsestraat waarop de Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing wordt verklaard

op 19 januari 2005

Voor /Tegen’

Zwol05 Vraag: ‘Het gemeentelijk raadgevend correctief referendum in de gemeente Zwolle over het 
volgende besluit:

het vaststellen van de verordening op de speelautomatenhallen van 6 september 2004.

Voor/Tegen’

Delft06 Vraag: ‘De raad van de gemeente Delft is voornemens het ontwikkelingsplan Uitbreiding camping 
Recreatiegebied Delftse Hout vast te stellen. Het college en de commissies Duurzaamheid en 
Leefbaarheid hebben zich in 2001 bereid verklaard uitbreiding van genoemde camping toe 
te staan. Wanneer de raad bedoeld besluit zou nemen, kan de camping in oostelijke richting 
uitbreiden. De uitbreiding betreft circa 1.3 hectare (12.900 m2) waarop 60 kampeerplaatsen en 
een toiletgebouw komen.

Het gebied van de uitbreiding heeft nu als bestemming ‘recreatieve doeleinden, 
openluchtvoorzieningen’. Omdat de uitbreiding in strijd is met de bestemming moet de 
gemeenteraad zich uitspreken over een vrijstelling van het bestemmingsplan. De toekomstige 
bestemming zal zijn ‘recreatieve doeleinden, camping’.

Ik ben VOOR het voorgenomen besluit van de gemeenteraad om de uitbreiding mogelijk te maken/
Ik ben TEGEN het voorgenomen besluit van de gemeenteraad om de uitbreiding mogelijk te maken.’

Nmgen06 Vraag: ‘Bent u voor of tegen herbouw van de donjon?

Voor/Tegen’

AdamWstp08 Vraag: ‘De deelraad Westerpark heeft besloten om maximaal 20% van het plangebied Domela 
Nieuwenhuisplantsoen te bebouwen (raadsbesluit 2007/5010). Bent u voor of tegen dit besluit?

Voor/Tegen’

AdamWst10 Vraag: ‘De deelraad Westerpark heeft op 26 januari 2010 besloten om onder de Singelgracht, nabij 
het Marnixbad, een parkeergarage te bouwen (raadsbesluit 2009/7467). Bent u voor of tegen dit 
besluit?

VOOR /TEGEN’

Anhm13 Vraag: ‘Op maandag 25 maart heeft de gemeenteraad besloten om aan de Rijnkade een nieuw 
gebouw te willen realiseren voor het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) en Focus 
Filmtheater. Voordat een definitief besluit wordt genomen, wil de gemeenteraad graag uw mening 
weten.

Bent u voor of tegen de bouw van het kunstencluster?

Voor/Tegen’
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Casus Vraagstelling & antwoordopties

AdamCtm14 Vraag: ‘Welke voorkeur heeft u met betrekking tot de toekomst van de Elandsgracht?

Variant NUL
- De bestaande inrichting en karakter blijven zoveel mogelijk behouden.
- Het transformatorhuisje op het Johnny Jordaanplein blijft en krijgt een publieksfunctie.
- De parkeerplaatsen op de Elandsgracht blijven zoveel mogelijk gehandhaafd, waarbij op de 
middenberm ruimte wordt gemaakt voor twee doorsteken voor voetgangers.

Variant 2+
- Herinrichting met verbreding van de stoepen en ruimte op de middenberm.
- Het transformatorhuisje verdwijnt; de beeldengroep en het Johnny Jordaanplein blijven 
behouden.
- Alle parkeerplaatsen op straat worden verplaatst naar de Q-parkeergarage op de Marnixstraat 
met uitzondering van 32 parkeerplaatsen langs de middenberm, die overdag beschikbaar zijn voor 
winkelend publiek. De parkeerplaatsen worden gehuurd op kosten van het stadsdeel.’

Anhm16 Vraag: ‘Steunt u het concept-raadsbesluit “Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en 
Meinerswijk”?

Ja/Nee/Blanco’

Rttrdm16 Vraag: ‘Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?

Voor/Tegen/Blanco’
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Bijlage D  Kalibratie condities QCA-analyse

Introductie

In de tekst hieronder beschrijven we de totstandkoming van de coderingen van de 

afzonderlijke condities in de QCA-analyse. We laten daarnaast voor iedere casus zien hoe 

de specifieke codering tot stand is gekomen. Bij een QCA-analyse spelen de kwalitatieve 

ankers een gewichtige rol. De ankers geven aan wanneer een casus binnen of buiten een 

relevante set valt. Zoals in de tekst uitvoerig toegelicht, staat in deze studie de vraag centraal 

welke (configuraties van) condities bijdragen aan winst en niet-winst bij gemeentelijke 

raadgevende referenda in Nederland. Voor dit onderzoek lag de nadruk op winst en niet 

zozeer op niet-winst. Gegeven het asymmetrische karakter van een QCA vereist dit een 

afzonderlijke analyse met wellicht andere condities en (theoretische) benaderingen. Het 

aspect van winst — in kwantitatief onderzoek zou men dit de afhankelijke variabele noemen 

— bestaat in deze studie uit een tweetal factoren: het verkrijgen van een meerderheid bij 

de stembusgang en het voldoen aan alle (juridische) randvoorwaarden. De facto betekent 

dit laatste in de Nederlandse context dat de uitslag van het referendum rechtsgeldig moet 

zijn. De geldende opkomst- en/of uitkomstdrempel moet zijn behaald.

Bij een (raadgevend) referendum zijn er doorgaans twee kampen: een kamp met 

voorstanders en een kamp met tegenstanders. Het referenduminstrument, in de meeste 

gevallen dichotoom van karakter, laat qua uitslag ruimte aan winst voor het ene kamp en 

verlies voor het andere kamp. Hierbij moet expliciet worden opgemerkt dat het gaat om 

de uitslag van de stemming en niet de uitkomst (van het politieke proces) na afloop van een 

stemronde. Uitslag en uitkomst van een referendum kunnen erg verschillen en hangen 

in veel gevallen sterk samen met de politieke realiteit en ontwikkelingen. Een besluit van 

een gemeenteraad kan bijvoorbeeld worden herroepen door een hoger bestuursorgaan. 

Ten aanzien van de winst kiezen we voor het perspectief van de initiatiefnemers van de 

stemming. De initiatiefnemers hebben het referendum in gang gezet door het inzamelen van 

voldoende ondersteuningsverklaringen en hebben een bepaald doel of effect voor ogen. In 

verreweg de meeste gevallen gaat het om het tegenhouden voor een (voor)genomen besluit. 

Het is immers weinig zinvol een stemming af te dwingen over een (voor)genomen besluit 

waar men zich in kan vinden. Wanneer lukt het deze initiatiefnemers hun zorgen ten aanzien 

van de voorliggende kwestie over te dragen aan een representatieve meerderheid van de 

kiesgerechtigde bevolking? Onder welke voorwaarden zijn zij in staat een referendum te 

‘winnen’? Dit is het centrale vraagstuk van de QCA-studie.

In deze studie hebben we vijf condities (in kwantitatief onderzoek: onafhankelijke 

variabelen) geselecteerd in de zoektocht naar configuraties die leiden tot winst. Deze vijf 

condities zijn ontleend aan (inter)nationale literatuur over referenda. Het gaat daarbij 

achtereenvolgens om: de opkomst bij het gemeentelijk raadgevend referendum (TURN); 

de mate van politieke overeenstemming in de raad over de kwestie (SUP); de mate van steun 
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onder de bevolking voor protestpartijen (PROT); de mate van institutioneel vertrouwen 

(TRUST); en de tijdsduur waarin de lokale coalitie bestuurt (GOV). Hieronder gaan we kort 

in op de condities en bespreken de ankerpunten en feitelijke codering per casus in QCA-

termen.

Tabel 1 Vijf condities en de uitkomst crisp-set QCA-analyse, veronderstelde samenhang en codering

Conditie en aanduiding Aangenomen samenhang Codering267

Opkomst bij 
gemeentelijk 
referendum (TURN)

Een relatief hoge opkomst bij het 
referendum is een voldoende 
voorwaarde voor winst door 
initiatiefnemers van een gemeentelijk 
raadgevend referendum

Relatief hoge opkomst = 1

Relatief lage opkomst = 0

Politieke 
overeenstemming in 
gemeenteraad (SUP)

Relatief weinig politieke steun in 
de gemeenteraad voor de aan een 
referendum onderworpen kwestie 
is een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

Relatief weinig politieke steun 
in de gemeenteraad voor de 
kwestie = 1

Relatief veel politieke steun 
in de gemeenteraad voor de 
kwestie = 0

Steun voor 
protestpartijen in de 
gemeente (PROT)

Een relatief grote mate van steun 
voor protestpartijen onder de 
bevolking van een gemeente is 
een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

Relatief veel steun voor 
protestpartijen onder de 
bevolking = 1

Relatief weinig steun voor 
protestpartijen onder de 
bevolking = 0

Institutioneel 
vertrouwen van 
burgers (TRUST)

Een relatief lage mate van 
institutioneel vertrouwen onder 
de bevolking van een gemeente is 
een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

Relatief lage mate van 
institutioneel vertrouwen 
onder de bevolking = 1

Relatief hoge mate van 
institutioneel vertrouwen 
onder de bevolking = 0

Tijdsduur waarin de 
lokale coalitie bestuurt 
— honeymoon-periode 
(GOV)

Een relatief lange periode waarin 
het college van burgemeester en 
wethouders aan de macht is, is 
een voldoende voorwaarde voor 
winst door initiatiefnemers van een 
gemeentelijk raadgevend referendum

College B&W bestuurt relatief 
lang = 1

College B&W bestuurt relatief 
kort = 0

Winst van referendum 
(uitkomst — OUT)

Uitkomst van het gemeentelijke 
raadgevend referendum in 
combinatie met alle formele eisen 
verbonden aan de uitslag (in de 
vereiste geldigheidsquorums)

Ja (winst voor initiatiefnemers 
bij de stembusgang) = 1

Nee (niet-winst voor 
initiatiefnemers bij de 
stembusgang) = 0

267 De waarde 1 staat voor de aanwezigheid van de conditie en 0 voor de afwezigheid van de con-
ditie. De aanname is dat condities met de waarde 1 een voldoende voorwaarde zijn voor winst 
vanuit het perspectief van initiatiefnemers.
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Tabel 2 Codering voor de uitkomst winst (OUT)

Casus Codering uitkomst winst (csQCA)

Amrsf95 0

Adam95a 1

Adam95b 1

Leid95 1

Gravel96 1

Zwol96 0

AdamSp97 1

Adam97a 0

Adam97b 0

Zndvrt97 1

Gorch99 0

Nwegn99 0

Adam01 0

Grong01 1

Adam02 1

Enkhzn02 0

Voernd03 1

Hilvsm04 0

Huizn04 1

Grong05 0

Soest05 0

Zwol05 1

Delft06 1

Nmgen06 1

AdamWstp08 0

AdamWst10 0

Anhm13 0

AdamCtm14 0

Anhm16 0

Rttrdm16 0

Opkomst gemeentelijk referendum (TURN)

De eerste conditie richt zich op de opkomst bij het referendum (TURN). Talloze 

beschouwingen duiden op een tekortschietende representatieve democratie en politiek 

in Nederland en daarbuiten (Hay, 2007; Van Reybrouck, 2013; Den Ridder & Dekker, 

2015; Tormey, 2015). De logica van het verkiezen van volksvertegenwoordigers die het 

leeuwendeel van het besluitvormende werk voor hun rekening nemen en bij volgende 

verkiezingen worden herkozen of afgestraft, staat onder druk. Burgers zouden geen 

vertrouwen meer hebben in politici en politieke partijen. In plaats daarvan zou men ‘meer 

democratie’ willen, doorgaans vertaald naar meer directere vormen ervan zoals referenda 
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(Hendriks et al., 2017). Door middel van een referendum zouden burgers in staat zijn om 

de macht terug te pakken en af te rekenen met de gehate politici en partijen. In dit verband 

wordt ook wel gesproken van referenda als ‘second order’ verkiezingen. Referenda over 

allerlei kwesties, bijvoorbeeld over een Europese Grondwet of associatieverdrag tussen 

de EU en Oekraïne, zouden helemaal niet over het onderwerp zelf gaan, maar eerder over 

gevoelens van onvrede over de regering, de Europese Unie en de politiek. En als referenda 

al gaan over het voorliggende onderwerp, zouden burgers vooral worden gedreven door 

partijgebonden signalen en niet primair door eigen overwegingen (Szczerbiak & Taggart, 

2004). Mogelijk speelt dit fenomeen van ‘second order’ verkiezingen een grotere rol bij de 

referenda die zijn aangevraagd door burgers (raadgevende referenda) dan bij referenda 

op initiatief van het bestuur (raadplegende referenda). In het eerste geval moeten 

initiatiefnemers relatief veel moeite doen om een kwestie te onderwerpen aan de volkswil; 

in het tweede geval krijgen ze de stemming door de politieke elite in de schoot geworpen. 

Een raadgevend referendum zou dan een welbewuste uiting kunnen zijn van diepe 

maatschappelijke onvrede. Het is echter de vraag of burgers inherent sceptisch zijn en de 

neiging hebben om ‘tegen’ beleidsmaatregelen te stemmen als ze via een volksraadpleging 

daartoe de kans krijgen.

Als burgers werkelijk zo denken, zou dit mogelijkerwijs terug te zien kunnen 

zijn in onze analyse naar winst en niet-winst. Winst betekent namelijk een winst voor 

initiatiefnemers. En als een grote groep burgers ontevreden is, biedt het referendum een 

uitgelezen mogelijkheid om deze ontevredenheid om te zetten in een negatief oordeel 

over een (voor)genomen kwestie door het gemeentebestuur. Een hoge opkomst bij het 

referendum zou dan gepaard gaan met een hogere kans voor de initiatiefnemers om de 

stemming te winnen. Andersom zou een relatief lage opkomst268 kunnen duiden op meer 

tevredenheid met het gemeentebestuur (en de plannen) en zouden de initiatiefnemers 

dan ook meer moeite hebben met het pakken van de winst bij een volksstemming. Deze 

veronderstelling testen we in de QCA-analyse. Daarbij geldt als veronderstelling dat een 

relatief hoge opkomst bij het referendum een voldoende voorwaarde is voor winst door 

de initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

Daarbij coderen we een ‘relatief hoge’ opkomst met een ‘1’. De gedachte daarbij is 

dat een relatief hoge opkomst eerder bijdraagt aan winst voor de initiatiefnemers dan een 

relatief lage opkomst. Een relatief lage opkomst kennen we daarom de waarde ‘0’ toe.

268 Deze logica hangt sterk samen met het fenomeen van het geldigheidsquorum bij gemeentelijke 
referenda in Nederland. Slechts twee van de dertig raadgevende casus in deze studie kenden 
geen drempel voor de geldigheid van de uitslag. Een geldigheidsquorum geeft kiezers, waar-
onder de voorstanders van de plannen, een prikkel om niet op te komen dagen. Door niet te 
gaan stemmen blijft de opkomst laag. Bij een te lage opkomst is de uitslag van het referendum 
ongeldig en kan het gemeentebestuur de plannen doorzetten. De logica van geldigheidsquo-
rums bij referenda is besproken in paragraaf 4.8.
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Wanneer is de opkomst bij een referendum te bezien als ‘relatief hoog’ of ‘relatief 

laag’? Voor een antwoord op die vraag blijven we dicht bij de geldende praktijk van de 

Nederlandse situatie. Een gangbare drempel in het Nederlandse referendumlandschap is 

de opkomstdrempel van 30% van de kiesgerechtigde bevolking. Dit betekent dat de uitslag 

van het referendum pas rechtsgeldig is als minstens 30% van de kiezers die gerechtigd 

waren om te stemmen, ook daadwerkelijk naar de stembus gaan. Deze drempel gebruiken 

we als uitgangspunt voor de bepaling van het kwalitatieve anker. Wanneer de opkomst bij 

de stemming boven de 30% ligt, veronderstellen we dat de uitkomst ‘relatief hoog’ is. Het 

dichtstbijzijnde percentage boven de 30% is 31%. Alle referenda die een opkomst van 31% 

of hoger hebben, coderen we met een waarde ‘1’ en kwalificeren we daarmee als ‘relatief 

hoog’. Opkomstpercentages beneden de 31% zijn ‘relatief laag’ en krijgen de codering ‘0’.

De tabel hieronder geeft op overzichtelijke wijze weer wat de opkomst was van 

ieder raadgevend referendum. De opkomst is zowel uitgedrukt in absolute aantallen als 

in percentages van de kiesgerechtigde populatie. In de laatste kolom staat de codering per 

casus aan de hand van het kwalitatieve ankerpunt.

Tabel 3 Codering conditie opkomst gemeentelijk referendum (TURN)

Casus Aantal 
kiesgerechtigden 
(abs.)

Opkomst 
incl. blanco 
en ongeldige 
stemmen (abs.)

Opkomst (perc.) Codering 
(csQCA)

Amrsf95 86.120 26.382 30,63% 0

Adam95a 545.923 208.538 38,20% 1

Adam95b 545.923 217.060 39,76% 1

Leid95 91.001 44.844 49,28% 1

Gravel96 7.439 4.104 55,17% 1

Zwol96 78.464 25.572 32,59% 1

AdamSp97 7.163 2.717 37,93% 1

Adam97a 558.809 224.160 40,11% 1

Adam97b 559.900 123.198 22,00% 0

Zndvrt97 13.018 6.354 48,74% 1

Gorch99 25.552 9.929 38,86% 1

Nwegn99 48.334 12.021 24,87% 0

Adam01 569.668 128.219 22,51% 0

Grong01 145.068 81.973 56,51% 1

Adam02 568.568 360.374 63,38% 1

Enkhzn02 13.314 4.665 35,52% 1

Voernd03 10.301 4.743 46,08% 1

Hilvsm04 65.576 17.889 27,28% 0

Huizn04 31.882 16.528 51,84% 1

Grong05 149.104 57.542 38,59% 1

Soest05 34.514 13.767 39,89% 1
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Casus Aantal 
kiesgerechtigden 
(abs.)

Opkomst 
incl. blanco 
en ongeldige 
stemmen (abs.)

Opkomst (perc.) Codering 
(csQCA)

Zwol05 86.201 35.685 41,40% 1

Delft06 75.047 49.022 65,32% 1

Nmgen06 127.971 71.250 55,68% 1

AdamWstp08 9.724 1.540 15,84% 0

AdamWst10 107.394 47.014 43,77% 1

Anhm13 118.299 20.957 17,72% 0

AdamCtm14 73.991 33.968 45,91% 1

Anhm16 29.550 122.505 24,12% 0

Rttrdm16 84.097 497.565 16,90% 0

Mate van politieke overeenstemming in de gemeenteraad (SUP)

De tweede conditie legt de nadruk op de mate van overeenstemming over de beleidskwestie 

binnen de gemeentelijke elite (lees: gemeenteraad) (SUP). Onderzoek naar de Zwitserse 

praktijk (Kriesi, 2005) maakt duidelijk dat burgers zich voor het bepalen van hun standpunt 

mede laten beïnvloeden door de visie van politieke partijen op de voorliggende kwestie. 

Kiezers zijn geïnteresseerd in de vraag hoe ‘hun’ politieke partij zich tot de kwestie verhoudt. 

Als grote meerderheden in een gemeentelijke politieke arena zich uitspreken voor de 

beleidskwestie, dan zou de kans ook groter zijn dat de kiezers zich achter de plannen 

scharen. Indien relatief weinig politieke partijen zich uitspreken voor het (voor)genomen 

besluit, neemt de kans toe dat kiezers zich eveneens van het besluit zullen afwenden 

en dermate massaal tegenstemmen dat het gemeentebestuur de stemming verliest. De 

veronderstelling die wordt getest is dat relatief weinig politieke steun in de gemeenteraad 

voor de aan een referendum onderworpen kwestie een voldoende voorwaarde is voor winst 

door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

Belangrijk in de operationalisering is de vraag wanneer er ‘relatief veel’ steun is onder 

de politieke elite voor een beleidsvoornemen en wanneer de steun onder de gemeentelijke 

elite ‘relatief gering’ genoemd kan worden. We kijken voor de omvang van de steun onder 

de elite voor een voorstel naar het feitelijk stemgedrag van de elite in de gemeenteraad. 

Hoeveel raadsleden in de raad hebben ‘voor’ dan wel ‘tegen’ de kwestie gestemd. Het 

stemgedrag van raadsleden is te vinden in gemeentelijke archieven en krantenartikelen. 

Het gaat uiteraard om de steun die het voorstel krijgt voorafgaand aan de volksraadpleging 

en dus niet erna. Indien de raad voor het referendum niet formeel heeft gestemd over het 

voorstel, maken we gebruik van krantenartikelen en commissieverslagen om een beeld te 

krijgen van de houding van de partijen ten opzichte van de plannen.

Een door de raad behandeld voorstel krijgt ‘relatief veel’ steun als minstens een 

tweederdemeerderheid van de raadsleden instemt met of steun uitspreekt voor het voorstel. 

Is de steun in de lokale politieke arena lager dan 66,67%, dan spreken we van ‘relatief weinig’ 
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steun onder de politieke elite. Een casus waarbij raadsleden ‘relatief veel’ steun hebben 

uitgesproken voor plannen, krijgt de score ‘0’; indien ‘relatief weinig’ raadsleden voor de 

plannen blijken te hebben gestemd, krijgt de casus de waarde ‘1’ toebedeeld.

In de tabel hieronder geven we per casus weer hoeveel raadsleden ‘voor’ de plannen 

van het gemeentebestuur stemden, hoeveel raadsleden hebben deelgenomen aan de 

stemming en het percentage steun dat dit in de praktijk oplevert. De laatste kolom geeft de 

codering in csQCA-terminologie weer op basis van de geformuleerde criteria voor ‘1’ en ‘0’.

Tabel 4 Codering conditie politieke overeenstemming (SUP)

Casus Raadsleden ‘voor’ 
plannen (abs.)

Raadsleden 
deelgenomen 
stemming (abs.)

Steun voor 
plannen in de 
gemeenteraad 
(perc.)

Codering 
(csQCA)

Amrsf95 29 39 74,4 0

Adam95a 34 45 75,6 0

Adam95b 45 45 100,0 0

Leid95 27 39 69,2 0

Gravel96 7 13 53,8 1

Zwol96 27 37 73,0 0

AdamSp97 21 23 91,3 0

Adam97a 43 45 95,6 0

Adam97b 43 45 95,6 0

Zndvrt97 4 17 23,5 1

Gorch99 21 23 91,3 0

Nwegn99 19 31 61,3 1

Adam01 33 45 73,3 0

Grong01 29 39 74,4 0

Adam02 28 45 62,2 1

Enkhzn02 11 15 73,3 0

Voernd03 8 15 53,3 1

Hilvsm04 17 30 56,7 1

Huizn04 14 27 51,9 1

Grong05 30 39 76,9 0

Soest05 27 27 100,0 0

Zwol05 26 39 66,7 0

Delft06 29 37 78,4 0

Nmgen06 39 39 100,0 0

AdamWstp08 11 16 68,8 0

AdamWst10 13 17 76,5 0

Anhm13 25 39 64,1 1

AdamCtm14 20 29 69,0 0

Anhm16 28 39 71,8 0

Rttrdm16 25 43 58,1 1
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Steun voor protestpartijen in de gemeente (PROT)

De derde conditie betreft de mate van protest in een gemeente in de vorm van steun voor 

protestpartijen (PROT). Een protestpartij is een partij die doorgaans ontstaat uit onvrede 

met de gevestigde orde: de partijen die traditioneel de bestuurlijke elite vormen in een 

politiek systeem. Protestpartijen keren zich tegen het beleid van de regerende elite (Katz 

& Mair, 1995; Szczerbiak & Taggart, 2000). Deze partijen zijn in staat zich van de bestaande 

partijen en elites af te keren omdat zij buiten de groep (meestal: regerende) partijen 

staan. Dit type partijen kan daarom worden gezien als de antithese van de traditionele, 

gestabiliseerde politieke partij. Meestal gaat het om relatief jonge partijen, zwak 

geïnstitutionaliseerd en niet diepgeworteld binnen het bestaande partijsysteem. Hierdoor 

ligt er vaak geen ‘grote ideologie’ aan ten grondslag (Michalak, 2011). Protestpartijen komen 

over het gehele spectrum link-rechts voor; het fenomeen beperkt zich niet tot één politieke 

richting of stroming.

Ondanks de grote variëteit aan protestpartijen delen ze een zevental kernaspecten: 

1) afkeer van de beginselen van politieke consensus: aversie van bestaand beleid op de 

beleidsterreinen die voor de partij relevant zijn (bijvoorbeeld immigratie, welvaarsstaat, 

veiligheid); 2) gebruik van een antipartij-formule als alternatieve manier om politiek 

te bedrijven; 3) sterke expressie van de centrale boodschap door diverse, innovatieve 

en vaak controversiële vormen van politieke activiteit en door het gebruik van sterke, 

soms agressieve politieke taal en retoriek; 4) populistisch protest geënt op politieke 

methoden en slogans in de vorm van propaganda en delegitimerende retoriek tijdens 

verkiezingscampagnes en andere politieke activiteiten; 5) een focus op sociale mobilisatie, 

waardoor deze partijen lijken op traditionele sociale bewegingen; 6) een laag niveau van 

institutionalisering (weinig interne regels, relatief zwakke organisatie, relatief grote 

doorloop van leden); 7) sterk gekeerd tegen het overheersende ‘systeem’ (Michalak, 2008; 

Michalak, 2011, p. 113).

In Nederland zijn door de tijd heen diverse politieke partijen te onderscheiden die 

vallen onder de noemer ‘protestpartij’. Een van de bekendste voorbeelden is Democraten 

66 (D66). Deze partij werd opgericht in de jaren zestig als reactie op de onvrede met 

het politieke klimaat uit die tijd. Een van de belangrijkste speerpunten van deze partij 

was een radicale democratisering van de Nederlandse samenleving in het algemeen en 

het Nederlandse politieke bestel in het bijzonder. In haar retoriek en campagnes keerde 

D66 zich nadrukkelijk af van de traditionele establishment-partijen uit die tijd. Het stelsel 

was volgens de partij vastgeroest, verwarrend en slecht voor Nederland. Tegenwoordig 

is D66 geen protestpartij meer te noemen; de beweging ontwikkelde zich tot een partij 

die meermaals regeringsverantwoordelijkheid nam, zowel op nationaal, provinciaal als 

gemeentelijk niveau. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wist de partij in meerdere, 

vooral grote gemeenten zelfs de grootste te worden. De ontwikkeling van D66 laat zien dat 

het predicaat protestpartij niet permanent aan een partij is verbonden.
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Een ander voorbeeld van een Nederlandse protestpartij is de Socialistische Partij (SP). 

Deze partij, ontstaan vanuit een sociale beweging en groot geworden met de slogan ‘stem 

tegen’, keerde zich in verkiezingen nadrukkelijk af van de gevestigde partijen. Hoewel de 

partij in provincies en gemeenten bestuursverantwoordelijkheid draagt en heeft gedragen, 

zijn veel van de kenmerken van een protestpartij nog altijd aanwezig. De interne organisatie 

wijkt af van de traditionele partijen; men gebruikt diverse methoden om de centrale 

boodschap krachtig uit te dragen en doet dit veelal op activistische wijze; de partij keert 

zich met regelmaat tegen het overheersende ‘systeem’ en de traditionele partijen; en legt 

een sterke nadruk op actie, actievoeren en activisme. Vergelijkbare kenmerken zijn toe 

te bedelen aan de Partij van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. In tegenstelling tot de 

SP is de PVV geen ledenpartij — partijleider Wilders is het enige lid — en heeft de PVV 

indirect nationale regeringsverantwoordelijk gedragen via een gedoogconstructie onder 

het kabinet-Rutte I (Veenhoven, 2012; The Guardian, 1 maart 2013). De PVV legt meer 

nadruk op alternatieve vormen van politieke communicatie — veel via Tweets — en heeft 

een sterke aversie tegen het huidige beleid op de terreinen immigratie, veiligheid en de 

Europese Unie.

Protestpartijen hebben moeite met de beleidskeuzes van de bestaande, traditionele 

partijen. Dit steken deze partijen niet onder stoelen of banken. Ze hopen met hun boodschap 

aan te haken bij heersend maatschappelijk ongenoegen en onbehagen. Vanwege de sterke 

retoriek en afkeer van de beginselen van politieke consensus, zijn veel protestpartijen 

veroordeeld tot een rol in de oppositie. Vanuit de oppositierol kunnen ze hun ongenoegen 

met het beleid en de bestuurlijke elite blijven uitdragen. We verwachten dat kiezers van 

protestpartijen eenzelfde afkeer van de bestaande politiek hebben als de protestpartijen. 

Wanneer er onder de bevolking in een gemeente relatief veel steun is voor protestpartijen, 

is de maatschappelijke onvrede met de heersende politiek ook groter. Als in een gemeente 

met relatief veel steun voor protestpartijen een referendum over gemeentelijke 

plannen, afkomstig van de bestuurlijke elite, wordt uitgeschreven, verwachten we dat 

de initiatiefnemers eerder een referendum ‘winnen’ dan wanneer het referendum wordt 

gehouden in een gemeente met relatief weinig steun voor protestpartijen. We verwachten 

dus dat relatief veel steun voor protestpartijen een voldoende voorwaarde is voor winst 

door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

Om te kunnen meten wat de steun is voor protestpartijen in een gemeente, kijken we 

naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor een zo realistisch mogelijk beeld 

van de steun voor de protestpartijen is het nodig te focussen op de steun voor partijen ten 

tijde van het gemeentelijke referendum. Daarom richten we ons op de verkiezingsuitslagen 

in de verkiezingscyclus waarin de volksraadplegingen zijn georganiseerd. Een referendum 

in 2005 gaat over een (voor)genomen besluit van de raad die is gekozen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2002. Enkele gemeentelijke raadgevende referenda zijn 

gelijktijdig georganiseerd met raadsverkiezingen. In deze spaarzame gevallen kijken we 
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naar de uitslagen van de raadsverkiezingen tijdens die verkiezingen. De uitslag van deze 

verkiezingen geeft een goed beeld van het actuele ‘protestsentiment’. Niet de omvang van 

het zetelaantal van protestpartijen staat centraal, maar het totale percentage stemmen 

dat op een protestpartij is uitgebracht. Steun voor een protestpartij kan namelijk te laag 

zijn voor een zetel in de gemeenteraad. Wanneer veel protestpartijen meedoen aan 

verkiezingen, en zij alle een te klein percentage van de stemmen halen voor een raadszetel, 

kan de opgetelde steun voor alle protestpartijen toch aanzienlijk zijn.

De definitie van een protestpartij, geconcretiseerd in de vorm van de zeven gedeelde 

kenmerken zoals hiervoor gepresenteerd, is leidend voor duiding van een (lokale) partij 

als een protestpartij. De landelijke partijen SP en de PVV, lokaal vertegenwoordigd in 

diverse gemeenteraden, zijn alle geclassificeerd als protestpartij. Voor de beoordeling van 

de overige lokale partijen als protestpartij gebruiken we krantenartikelen, aangevuld met 

beschikbare en relevante documenten zoals verkiezingsprogramma’s en partijwebsites. Er 

is relatief veel steun voor protestpartijen als minstens 10% van het opgekomen electoraat 

zich achter dergelijke partijen schaart. Wanneer minder dan 10% van de kiezers een stem 

uitbrengt op een protestpartij, beschouwen we de steun als relatief laag. Casus met relatief 

veel steun voor protestpartijen kennen we de score ‘1’ toe; bij een relatief lage steun krijgen 

casus de score ‘0’. Veel steun voor protestpartijen wordt in ons model dus gezien als een 

voldoende voorwaarde voor winst door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend 

referendum. Tabel 5 geeft per casus weer wat de protestpartijen zijn, hoeveel steun deze 

partijen kregen bij de relevante raadsverkiezing en de totale steun voor protestpartijen. In 

de laatste kolom staat de csQCA-codering per casus.

Tabel 5 Codering conditie steun voor protestpartijen bij raadsverkiezingen (PROT)269

Casus Aandeel stemmen per protestpartij bij 
raadsverkiezing (perc.)

Totaal aandeel 
stemmen op 
protestpartijen bij 
raadsverkiezing (perc.)

Codering
(csQCA)

Amrsf95 Raadsverkiezing: 1994
Centrumdemocraten: 6,18%

6,18% 0

Adam95a Raadsverkiezing: 1994
Socialistische Partij (SP): 2,16%
Leefbaar Amsterdam ’92: 1,08%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 0,98%
Progressieve Minderheden Partij: 0,32%
Centrumpartij ’86: 1,79%
Lijst-Schimmel: 0,98%
Lijst-Plasman: 0,30%

7,61% 0

269 De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn overgenomen van de verkiezingsdatabase 
van de Kiesraad: www.verkiezingsuitslagen.nl. Uitslagen van de deelraadsverkiezingen in Am-
sterdam zijn opgevraagd bij de gemeente en gedownload van de website www.ois.amsterdam.nl.
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Casus Aandeel stemmen per protestpartij bij 
raadsverkiezing (perc.)

Totaal aandeel 
stemmen op 
protestpartijen bij 
raadsverkiezing (perc.)

Codering
(csQCA)

Adam95b Raadsverkiezing: 1994
Socialistische Partij (SP): 2,16%
Leefbaar Amsterdam ’92: 1,08%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 0,98%
Progressieve Minderheden Partij: 0,32%
Centrumpartij ’86: 1,79%
Lijst-Schimmel: 0,98%
Lijst-Plasman: 0,30%

7,61% 0

Leid95 Raadsverkiezingen: 1994
Socialistische Partij: 8,80%
Centrumdemocraten: 5,42%
Centrumpartij ’86: 1,26%

15,48% 1

Gravel96 Raadsverkiezing: 1994
Niet van toepassing

0,00% 0

Zwol96 Raadsverkiezing: 1994
Centrumpartij ’86: 3,15%

3,15% 0

AdamSp97 Raadsverkiezing: 1994
Nieuw Communistische Partij Nederland: 
4,7%
Staatsbelangen: 6,7%

11,40% 1

Adam97a Raadsverkiezing: 1994
Socialistische Partij (SP): 2,16%
Leefbaar Amsterdam ’92: 1,08%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 0,98%
Progressieve Minderheden Partij: 0,32%
Centrumpartij ’86: 1,79%
Lijst-Schimmel: 0,98%
Lijst-Plasman: 0,30%

7,61% 0

Adam97b Raadsverkiezing: 1994
Socialistische Partij (SP): 2,16%
Leefbaar Amsterdam ’92: 1,08%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 0,98%
Progressieve Minderheden Partij: 0,32%
Centrumpartij ’86: 1,79%
Lijst-Schimmel: 0,98%
Lijst-Plasman: 0,30%

7,61% 0

Zndvrt97 Raadsverkiezing: 1994
Niet van toepassing

0,00% 0

Gorch99 Raadsverkiezing: 1998
Socialistische Partij (SP): 3,55%

3,55% 0

Nwegn99 Raadsverkiezing: 1998
Niet van toepassing

0,00% 0
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Casus Aandeel stemmen per protestpartij bij 
raadsverkiezing (perc.)

Totaal aandeel 
stemmen op 
protestpartijen bij 
raadsverkiezing (perc.)

Codering
(csQCA)

Adam01 Raadsverkiezing: 1998
Socialistische Partij (SP): 7,08%
Leefbaar Amsterdam ’92: 0,57%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 0,37%
Centrumdemocraten: 1,45%
Volksnationalisten Nederland: 0,15%
Lijst-Bakker: 0,03%

9,65% 0

Grong01 Raadsverkiezing: 1998
Socialistische Partij (SP): 10,62%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 0,59%
Partij voor Milieu en Recht: 0,18%

11,39% 1

Adam02 Raadsverkiezing: 2002
Socialistische Partij (SP): 7,65%
Leefbaar Amsterdam ’92: 5,14%
Nationale Democratische Partij: 0,22%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 0,30%
Nieuwe Nationale Partij: 0,28%

13,59% 1

Enkhzn02 Raadsverkiezing: 2002
Leefbaar Enkhuizen/Enkhuizer Belang: 
13,31%

13,31% 1

Voernd03 Raadsverkiezing: 2002
Leefbaar Voerendaal: 8,94%

8,94% 0

Hilvsm04 Raadsverkiezing: 2002
Leefbaar Hilversum: 22,96%

22,96% 1

Huizn04 Raadsverkiezing: 2002
Leefbaar Huizen: 14,90%

14,90% 1

Grong05 Raadsverkiezing: 2002
Socialistische Partij (SP): 11,61%
Nieuwe Communistische Partij Nederland-
NCPN: 1,04%

19,26% 1

Soest05 Raadsverkiezing: 2002
Niet van toepassing

0,00% 0

Zwol05 Raadsverkiezing: 2002
Socialistische Partij (SP): 5,26%

5,26% 0

Delft06 Raadsverkiezing: 2006
Socialistische Partij (SP): 8,80%
Leefbaar Delft: 9,63%
Lijst Pim Fortuyn (LPF): 0,95%
Burgerlijke Ongehoorzaamheidspartij: 
0,49%
Burgersbelangen PvdAC: 0,27%
StemNiet: 0,26%

20,40% 1
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Casus Aandeel stemmen per protestpartij bij 
raadsverkiezing (perc.)

Totaal aandeel 
stemmen op 
protestpartijen bij 
raadsverkiezing (perc.)

Codering
(csQCA)

Nmgen06 Raadsverkiezing: 2006
Socialistische Partij: 16,94%
Gewoon Nijmegen: 3,07%
Nederlandse Volksunie: 0,62%
Stadspartij Nijmegen: 2,45%

23,08% 1

AdamWstp08 Deelraadsverkiezing: 2006
Socialistische Partij (SP): 19,9%
Buurt en Westerpark (B&W): 8,4%

28,30% 1

AdamWst10 Deelraadsverkiezingen: 2010
Socialistische Partij (SP): 9,1%

9,10% 0

Anhm13 Raadsverkiezing: 2010
Socialistische Partij (SP): 17,54%
Trots op Nederland (TON): 2,92%
Nederlandse Volksunie: 0,60%
Gelderse Centrumdemocraten: 0,18%
ProArnhem: 5,82%

27,06% 1

AdamCtm14 Verkiezing bestuurscommissie: 2014
Socialistische Partij (SP): 14,3%
Trots op Nederland (TROTS): 0,4%
Partij voor Vrije Amsterdammers: 1,3%

16,00% 1

Anhm16 Raadsverkiezing: 2014
Socialistische Partij (SP): 17,78%
Trots op Nederland (TROTS): 1,32%
Nederlandse Volks-Unie (NVU): 0,72
Gelderse Centrumdemocraten: 0,21%

20,03% 1

Rttrdm16 Raadsverkiezing: 2014
Leefbaar Rotterdam: 27,53%
Socialistische Partij (SP): 10,50%

38,03% 1

Institutioneel vertrouwen van burgers (TRUST)

De vierde conditie spitst zich toe op het institutioneel vertrouwen van burgers (TRUST). 

Hiermee doelen we op het vertrouwen dat burgers hebben in diverse maatschappelijke en 

politieke instituties (Kloosterman, 2010, p. 95; Arends & Schmeets, 2015). Met politieke 

instituties worden onder meer de gemeenteraad, Tweede Kamer en Europese Unie bedoeld. 

Vertrouwen is een belangrijke graadmeter voor sociale samenhang en participatie in de 

samenleving en in de politiek. Daarnaast lijkt institutioneel vertrouwen sterk samen 

te hangen met de uitslag van referenda. Uit een recente analyse van de uitslag van het 

Nederlandse referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne 

blijkt dat vooral in grote gemeenten met een hoogopgeleide, jonge populatie voor het 

verdrag is gestemd. In gemeenten die zijn aan te duiden als industriële gebieden en perifere 

krimpregio’s, waar de bevolking juist lager dan gemiddeld is opgeleid, is vooral tegen de 

associatieovereenkomst gestemd (de Volkskrant, 7 april 2016; Vrij Nederland, 14 april 

2016).
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Sociaalgeografische factoren geven een mogelijke verklaring voor de uitslag van het 

Oekraïne-referendum. Electoraal-geograaf De Voogd (in Trouw, 7 april 2016) onderscheidt 

een viertal geografische categorieën in verband met de referendumuitslag van 6 april 

2016. Ten eerste de zogenaamde ‘green belts’: grote steden en rijke randgemeenten 

met een hoogopgeleide bevolking, die overwegend voor het Oekraïne-verdrag hebben 

gestemd. In deze gebieden gooien partijen als D66 en GroenLinks doorgaans hoge ogen. 

Ten tweede de ‘civil belts’: vaak protestantse/vrijzinnige gemeenten met een hoge mate 

van sociale cohesie. In deze gemeenten stemden kiezers minder dan gemiddeld tegen de 

associatieovereenkomst. Ten derde de ‘rust belts’: hier gaat het om van oorsprong industriële 

gemeenten rondom steden die in verval zijn geraakt, zoals de mijnstreek in Limburg, 

het gebied rondom Rotterdam en Oost-Groningen rondom Delfzijl. De kiezers in deze 

gemeenten stemden meer dan gemiddeld tegen tijdens het eerste raadgevend referendum. 

Ten vierde de SGP-bolwerken in de bijbelgordel als Urk, Goeree-Overflakkee, Tholen en 

Staphorst. In deze gemeenten werd relatief het vaakst in Nederland tegen gestemd.

Institutioneel vertrouwen van burgers is lastig te meten. Er is geen directe indicator 

voor vertrouwen in de instituties voorhanden op gemeenteniveau en door de jaren heen. 

Vandaar dat we een proxy gebruiken om het institutioneel vertrouwen in een gemeente ten 

tijde van het referendum te meten. De proxy-variabele bestaat uit een vijftal losse factoren 

die we samenvoegen: opleidingsniveau, leeftijd, kerkbezoek, mate van stedelijkheid en de 

opkomst bij verkiezingen. Deze aspecten vormen een duidelijke verklarende factor voor 

institutioneel vertrouwen (zie onder andere Kloosterman, 2010; Arends & Schmeets, 

2015). We beschouwen ze tezamen als een voldoende voorwaarde voor winst door 

initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

Het vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties wordt op de eerste plaats 

in sterke mate beïnvloed door opleidingsniveau (Kloosterman, 2010). Mogelijk speelt kennis 

hierin een belangrijke rol. Naarmate mensen meer kennis hebben over instituties, neemt 

het vertrouwen in instituties toe. Hoogopgeleiden hebben dan ook over het algemeen meer 

vertrouwen in instituties (Hudson, 2006; Kloosterman, 2010). Mensen met een lagere 

opleiding hebben vaak minder vertrouwen in de politieke en maatschappelijke instituties 

(Elchardus & Smits, 2002; Kloosterman, 2010). We verwachten dat opleidingsniveau ook een 

rol van betekenis speelt in het geval van winst en niet-winst bij gemeentelijke raadgevende 

referenda. In gemeenten met een relatief laagopgeleide populatie maken initiatiefnemers 

meer kans een referendum te winnen dan in gemeenten met een hoogopgeleide populatie.

Op de tweede plaats is vertrouwen in de instituties sterk gerelateerd aan de leeftijd 

van personen (Kloosterman, 2010). Het vertrouwen in dergelijke instituties is lager bij 

ouderen. Anders gesteld: in een gemeente met een relatief jonge populatie is meer politiek 

vertrouwen aanwezig en daardoor een grotere kans voor de initiatiefnemers om een 

gemeentelijk referendum te verliezen.
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Op de derde plaats is religieuze affiniteit van mensen een verklarende factor voor 

vertrouwen. Deze affiniteit vertaalt zich concreet in kerkbezoek. Frequente kerkbezoekers 

hebben over het algemeen meer vertrouwen in instituties dan minder frequente 

kerkbezoekers (Kloosterman, 2010). We verwachten dat de uitslag van een referendum 

in een gemeente met veel frequente kerkgangers eerder in het voordeel is van het 

gemeentebestuur dan van de initiatiefnemers.

Op de vierde plaats speelt de mate van stedelijkheid van de woongemeente een rol 

in relatie tot institutioneel vertrouwen (Kloosterman, 2010). Mensen die woonachtig zijn 

in (zeer) stedelijke gemeenten hebben vaker vertrouwen in politieke en maatschappelijke 

instituties dan inwoners van niet-stedelijke gemeenten. Ten aanzien van de vraag naar 

winst en niet-winst bij volksraadplegingen is de verwachting dat kiezers in (zeer) stedelijke 

gemeenten eerder de zijde van het gemeentebestuur kiezen dan kiezers in niet-stedelijke 

of weinig-stedelijke gemeenten.

Op de vijfde en laatste plaats wegen we de opkomst bij algemene verkiezingen mee 

bij de vaststelling van institutioneel vertrouwen. De mate waarin kiezers bereid zijn de 

gang naar de stembus te maken zegt iets over het vertrouwen dat ze hebben in politieke 

instituties. Mensen die betrokkenheid bij de samenleving in het algemeen en de politiek 

in het bijzonder etaleren, hebben vaker vertrouwen in maatschappelijke en politieke 

instituties (Kloosterman, 2010). Op grond van deze constatering vermoeden we dat 

kiezers in gemeenten met een relatief hoge verkiezingsopkomst eerder de zijde van het 

gemeentebestuur kiezen bij een referendum dan in gemeenten waarbij de opkomst bij 

algemene verkiezingen relatief laag is.

De conditie institutioneel vertrouwen is een samengestelde conditie en bestaat 

uit de vijf onderliggende condities. Qua opleidingsniveau kijken we naar het percentage 

hoogopgeleide bevolking in de desbetreffende gemeente. Iedereen met een afgeronde 

hbo- of wo-opleiding valt in de categorie hoogopgeleid. We richten ons specifiek op de 

hoogopgeleide bevolking in de leeftijdscategorie 15-65 jaar omwille van de betrouwbaarheid 

en beschikbaarheid van de gegevens. De informatie over het opleidingsniveau komt van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en heeft zoveel mogelijk betrekking op het 

opleidingsniveau van de bevolking in het jaar waarin het referendum plaatsvond. In het 

enkele geval waarin geen informatie over het relevante jaar voorhanden bleek te zijn, kozen 

we voor gegevens die qua tijd zo dicht mogelijk bij het tijdstip van het referendum lagen.

Voor het vaststellen van de bevolkingsopbouw kijken we naar het percentage van de 

bevolking tussen de 18 en 45 jaar oud in het jaar van het referendum. Deze gegevens zijn 

afkomstig van het CBS.

Voor de frequentie van het kerkbezoek kijken we naar het percentage van de inwoners 

dat regelmatig (minstens eenmaal per maand) een religieuze dienst bezoekt. Cijfers 

over kerkbezoek zijn wederom afkomstig van het CBS. Informatie over het kerkbezoek 

in gemeenten is spaarzaam; daarom is het onmogelijk het kerkbezoek in gemeenten te 
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relateren aan het jaar van de volksstemming. Enkel twee metingen in de periode 2010-

2013 en 2010-2014 zijn beschikbaar. De gegevens uit de eerste meting zijn gebruikt voor 

de casus tot en met 2013; de gegevens uit 2010-2014 zijn gebruikt voor de raadgevende 

referenda na 2013.

Om de stedelijkheid van een gemeente te bepalen richten we ons op het aantal 

inwoners per km2 binnen de gemeentegrenzen in het jaar van de volksstemming. Deze 

informatie koppelen we vervolgens aan de standaard vijfpuntsschaal die het CBS gebruikt 

als indicator voor de mate van stedelijkheid van gemeenten. We kennen vervolgens een 

score toe aan de gemeenten gebaseerd op de vijfpuntsschaal.

Voor het meten van de opkomst bij verkiezingen pakken we een gemiddelde van de 

Tweede Kamerverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen 

en verkiezingen voor het Europees Parlement. Het gaat daarbij steeds om de verkiezingen 

die qua tijd het dichtst bij het gemeentelijke referendum zijn gehouden. Van de vier 

verkiezingen nemen we de gewogen gemiddelde opkomst als indicator voor institutioneel 

vertrouwen. Verkiezingsuitslagen ontlenen we aan de verkiezingsdatabase van de Kiesraad.

De gegevens uit de vijf genoemde factoren zijn opgeteld en gemiddeld om zo per casus 

tot een institutionele vertrouwensscore te komen. Een relatief lage vertrouwensscore duidt 

naar verwachting op een voldoende voorwaarde voor winst door initiatiefnemers van een 

gemeentelijk raadgevend referendum. Wanneer de geaggregeerde vertrouwensscore op of 

onder de 50% ligt, krijgt de casus in kwestie een score van ‘1’. Wanneer de vertrouwensscore 

boven de 50% ligt, kennen we de score ‘0’ toe. Tabel 6 geeft de geaggregeerde 

vertrouwensscore per casus weer. Tevens staat in de derde kolom de codering naar de 

geformuleerde csQCA-criteria. De gegevens van de onderliggende vijf factoren zijn per 

casus weergegeven in tabel 7.



444

Bijlagen

Tabel 6 Codering conditie institutioneel vertrouwen (TRUST)

Casus Gemiddelde vertrouwensscore (abs.) Codering (csQCA)

Amrsf95 45,20 1

Adam95a 48,27 1

Adam95b 48,27 1

Leid95 50,10 0

Gravel96 37,47 1

Zwol96 44,17 1

AdamSp97 47,11 1

Adam97a 47,11 1

Adam97b 47,11 1

Zndvrt97 32,80 1

Gorch99 41,49 1

Nwegn99 40,58 1

Adam01 48,31 1

Grong01 49,29 1

Adam02 49,22 1

Enkhzn02 36,41 1

Voernd03 30,90 1

Hilvsm04 42,35 1

Huizn04 44,04 1

Grong05 51,53 0

Soest05 39,38 1

Zwol05 46,81 1

Delft06 51,12 0

Nmgen06 44,81 1

AdamWstp08 50,74 0

AdamWst10 51,85 0

Anhm13 42,97 1

AdamCtm14 50,39 0

Anhm16 42,91 1

Rttrdm16 46,24 1

Tabel 7 Gegevens onderliggende factoren institutioneel vertrouwen (TRUST)

Casus Hoogopgeleiden 
15 tot 65 jaar 
(perc.)

Bevolking 
18 tot 
45 jaar 
(perc.)

Regelmatig 
bezoek 
religieuze 
diensten (perc.)

Mate van 
stedelijkheid 
gemeente 
(perc.)

Gemiddelde 
opkomst algemene 
verkiezingen 
(perc.)

Amrsf95 26,23 45,17 17,9 80 56,69

Adam95a 30,83 49,33 11,9 100 49,29

Adam95b 30,83 49,33 11,9 100 49,29

Leid95 31,65 50,28 10,2 100 58,35

Gravel96 38,3 39,52 8,5 40 61,04
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Casus Hoogopgeleiden 
15 tot 65 jaar 
(perc.)

Bevolking 
18 tot 
45 jaar 
(perc.)

Regelmatig 
bezoek 
religieuze 
diensten (perc.)

Mate van 
stedelijkheid 
gemeente 
(perc.)

Gemiddelde 
opkomst algemene 
verkiezingen 
(perc.)

Zwol96 19,4 45,36 19,5 80 56,59

AdamSp97 30,26 48,66 11,9 100 44,72

Adam97a 30,26 48,66 11,9 100 44,72

Adam97b 30,26 48,66 11,9 100 44,72

Zndvrt97 16,42 35,65 2,6 60 49,32

Gorch99 20,83 41,32 17,9 80 47,41

Nwegn99 19,57 42,95 12,5 80 47,90

Adam01 35,52 48,07 11,9 100 46,03

Grong01 28,03 52,95 10,9 100 54,58

Adam02 38 47,52 11,9 100 48,69

Enkhzn02 16,42 38,52 10,6 60 56,52

Voernd03 21,36 31,85 18,6 20 62,67

Hilvsm04 27,27 37,51 9,9 80 57,08

Huizn04 25 35,10 17,2 80 62,90

Grong05 37,04 52,13 10,9 100 57,56

Soest05 27,59 33,52 15,1 60 60,70

Zwol05 32,89 42,34 19,5 80 59,30

Delft06 42,48 45,22 10,6 100 57,29

Nmgen06 35,29 44,64 8,3 80 55,83

AdamWstp08 44,77 45,89 11,9 100 51,12

AdamWst10 48 45,72 11,9 100 53,64

Anhm13 35,58 41,13 9,9 80 48,24

AdamCtm14 44,85 45,49 11,9 100 49,70

Anhm16 35,58 39,73 11,0 80 48,24

Rttrdm16 29,48 40,82 18,1 100 42,78

Tijdsduur waarin de lokale coalitie bestuurt — honeymoon-periode (GOV)

De vijfde en tevens laatste conditie richt zich op de vraag hoe lang de lokale coalitie aan 

de macht is (GOV) (Qvortrup, 2001; Qvortrup, 2016). Qvortrup (2016) analyseerde 

deze variabele in een regressieanalyse aan de hand van 43 nationale referenda over EU-

lidmaatschap en Europese integratie tussen 1972 en 2015. Hij stelt: ‘A new government 

enjoys a honeymoon period, and it is more likely to win a referendum on an EU matter during 

this period’ (Qvortrup, 2016, p. 5). Zijn bevinding is dat een nieuwe regering na installatie 

een periode van wittebroodsweken geniet. Als tijdens deze periode een referendum wordt 

georganiseerd over een beleidskwestie, is de kans groter dat de regering de stemming wint 

en dus de plannen kan doorzetten.

Andersom geredeneerd is het aannemelijker dat een regering een volksstemming 

verliest naarmate zij langer aan de macht is. Dit mechanisme wordt eveneens onderschreven 

in onderzoek door Hobolt en Riseborough (2005). Vlak na algemene verkiezingen genieten 
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regeringen een relatief hoge mate van steun onder de bevolking. Deze steun vertaalt zich 

in tevredenheid met de regering. En als kiezers tevreden zijn met de regering neemt ook de 

kans toe dat ze bij een raadpleging instemmen met het regeringsbeleid. Besturen of regeren 

betekent echter keuzes maken. Deze keuzes zullen niet bij iedereen in goede aarde vallen. 

Naarmate een coalitie langer aan de macht is, neemt het (maatschappelijk) verzet tegen 

hetzelfde bestuur toe. Dit betekent vervolgens dat de kansen op winst bij een referendum 

afnemen als het bestuur langer aan de macht is.

De veronderstelling van een honeymoon period is vooral onderzocht in het kader van 

EU-referenda. Er zijn geen direct aanwijsbare redenen om aan te nemen dat dit geen rol zou 

spelen op het bestuurlijk niveau van de gemeente en bij issues die niet gerelateerd zijn aan 

de Europese Unie. Vandaar dat wij deze conditie meenemen in het QCA-model en empirisch 

testen. Het basisidee is dat wanneer een lokale coalitie relatief lang bestuurt, de kans groter 

is dat de stemming door de initiatiefnemers van het referendum wordt gewonnen. Wanneer 

het bestuur kort bestuurt — de honeymoon-periode — krijgt dat eerder het voordeel van 

de twijfel. De kans dat het bestuur een stemming wint is dan groter. Een relatief lange 

bestuursperiode ten tijde van het referendum is dus naar verwachting dus een voldoende 

voorwaarde voor winst door initiatiefnemers van een gemeentelijk raadgevend referendum.

De kwalitatieve grens voor de vraag of een casus binnen of buiten de set ‘tijdsduur 

waarin de lokale coalitie bestuurt’ valt, ligt bij twee jaar, of 730 dagen. Het gaat om 730 

dagen na de relevante gemeenteraads- of stadsdeelraadsverkiezingen, vanwege het 

ontbreken van specifieke gegevens over de start van lokale coalities. We corrigeren de 

gegevens wanneer het college van burgemeester en wethouders (B&W) tussentijds is 

afgetreden. De telling begint dan na de installatie van het nieuwe college van B&W. Als 

het referendum binnen 730 dagen plaatsvindt na de laatstgehouden verkiezingen voor de 

gemeenteraad (of stadsdeelraad), kennen we de waarde ‘0’ toe. Is het referendum minstens 

twee jaar na de verkiezingen gehouden, dan scoort de betreffende casus de waarde ‘1’. In 

tabel 8 is de datamatrix te vinden met daarin alle gegevens voor het vaststellen van csQCA-

score. In de eerste kolom staat de casus, in de tweede de verschillende data en dagen tot/

na de verkiezingen, in de derde kolom staat de csQCA-score voor deze conditie.

Tabel 8 Periode tussen verkiezingen gemeenteraad en datum referendum

Casus Data verkiezingen/referenda Dagen na verkiezingen/tot 
nieuwe verkiezingen

Referendum 
gewonnen door 
initiatiefnemers

Amrsf95 Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 5 juli 1995

491 dagen na verkiezingen
974 dagen tot verkiezingen

Nee

Adam95a Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 17 mei 1995

442 dagen na verkiezingen
1.023 dagen tot verkiezingen

Ja

Adam95b Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 17 mei 1995

442 dagen na verkiezingen
1.023 dagen tot verkiezingen

Ja
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Casus Data verkiezingen/referenda Dagen na verkiezingen/tot 
nieuwe verkiezingen

Referendum 
gewonnen door 
initiatiefnemers

Leid95 Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 8 maart 1995

372 dagen na verkiezingen
1.092 dagen tot verkiezingen

Ja

Gravel96 Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 12 juni 1996

834 dagen na verkiezingen
631 dagen tot verkiezingen

Ja

Zwol96 Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 23 oktober 1996

967 dagen na verkiezingen
498 dagen tot verkiezingen

Nee

AdamSp97 Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 22 januari 1997

1.058 dagen na verkiezingen
407 dagen tot verkiezingen

Ja

Adam97a Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 19 maart 1997

1.114 dagen na verkiezingen
351 dagen tot verkiezingen

Nee

Adam97b Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 25 juni 1997

1.212 dagen na verkiezingen
253 dagen tot verkiezingen

Nee

Zndvrt97 Verkiezingen: 2 maart 1994
Referendum: 28 mei 1997

1.184 dagen na verkiezingen
281 dagen tot verkiezingen

Ja

Gorch99 Verkiezingen: 4 maart 1998
Referendum: 20 januari 1999

323 dagen na verkiezingen
1.142 dagen tot verkiezingen

Nee

Nwegn99 Verkiezingen: 4 maart 1998
Referendum: 23 juni 1999

477 dagen na verkiezingen
988 dagen tot verkiezingen

Nee

Adam01 Verkiezingen: 4 maart 1998
Referendum: 25 april 2001

1.149 dagen na verkiezingen
316 dagen tot verkiezingen

Nee

Grong01 Verkiezingen: 4 maart 1998
Referendum: 21 februari 2001

1.086 dagen na verkiezingen
379 dagen tot verkiezingen

Ja

Adam02 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum:15 mei 2002

71 dagen na verkiezingen
1.393 dagen tot verkiezingen

Ja

Enkhzn02 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 30 oktober 2002

239 dagen na verkiezingen
1.225 dagen tot 
verkiezingen

Nee

Voernd03 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 18 juni 2003

469 dagen na verkiezingen
994 dagen tot verkiezingen

Ja

Hilvsm04 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 31 maart 2004

757 dagen na verkiezingen
707 dagen tot verkiezingen

Nee

Huizn04 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 10 juni 2004

828 dagen na verkiezingen
636 dagen tot verkiezingen

Ja

Grong05 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 29 juni 2005

1.212 dagen na verkiezingen
252 dagen tot verkiezingen

Nee

Soest05 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 19 januari 2005

1.051 dagen na verkiezingen
413 dagen tot verkiezingen

Nee

Zwol05 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 2 maart 2005

1.093 dagen na verkiezingen
371 dagen tot verkiezingen

Ja

Delft06 Verkiezingen: 7 maart 2006
Referendum: 22 november 2006

261 dagen na verkiezingen
1.198 dagen tot verkiezingen

Ja

Nmgen06 Verkiezingen: 6 maart 2002
Referendum: 7 maart 2006

1.463 dagen na verkiezingen
0 dagen tot verkiezingen

Ja

AdamWstp08 Verkiezingen: 7 maart 2006
Referendum: 16 april 2008

772 dagen na verkiezingen
687 dagen tot verkiezingen

Nee
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Casus Data verkiezingen/referenda Dagen na verkiezingen/tot 
nieuwe verkiezingen

Referendum 
gewonnen door 
initiatiefnemers

AdamWst10 Verkiezingen: 3 maart 2010
Referendum: 9 juni 2010

99 dagen na verkiezingen
1.380 dagen tot 
verkiezingen

Nee

Anhm13 Verkiezingen: 3 maart 2010
Referendum: 15 mei 2013

1.170 dagen na verkiezingen
309 dagen tot verkiezingen

Nee

AdamCtm14 Verkiezingen: 3 maart 2010
Referendum: 15 mei 2013

1.478 dagen na verkiezingen
0 dagen tot verkiezingen

Nee

Anhm16* Verkiezingen: 19 maart 2014
Referendum: 30 november 2016

391 dagen na verkiezingen
867 dagen tot verkiezingen

Nee

Rttrdm16 Verkiezingen: 19 maart 2014
Referendum: 30 november 2016

988 dagen na verkiezingen
477 dagen tot verkiezingen

Nee

* Gegevens van casus Arnhem (2016) zijn gecorrigeerd omdat het college van B&W voortijdig is 
gevallen.

Tabel 9 Gegevens en codering conditie honeymoon-periode (GOV)

Casus Data en dagen verkiezingen en 
referendum

Aantal dagen tussen 
verkiezingen en het 
referendum (incl. 
correctie tussentijds 
gewijzigde coalitie)

Codering
(csQCA)

Amrsf95 Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 5 juli 1995
Dagen na verkiezingen: 491
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 974

491 0

Adam95a Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 17 mei 1995
Dagen na verkiezingen: 442
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 1.023

442 0

Adam95b Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 17 mei 1995
Dagen na verkiezingen: 442
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 1.023

442 0

Leid95 Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 8 maart 1995
Dagen na verkiezingen: 372
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 1.092

372 0

Gravel96 Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 12 juni 1996
Dagen na verkiezingen: 834
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 631

834 1
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Casus Data en dagen verkiezingen en 
referendum

Aantal dagen tussen 
verkiezingen en het 
referendum (incl. 
correctie tussentijds 
gewijzigde coalitie)

Codering
(csQCA)

Zwol96 Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 23 oktober 1996
Dagen na verkiezingen: 967
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 498

967 1

AdamSp97 Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 22 januari 1997
Dagen na verkiezingen: 1.058
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 407

1.058 1

Adam97a Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 19 maart 1997
Dagen na verkiezingen: 1.114
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 351

1.114 1

Adam97b Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 25 juni 1997
Dagen na verkiezingen: 1.212
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 253

1.212 1

Zndvrt97 Gemeenteraadsverkiezingen: 2 maart 
1994
Referendum: 28 mei 1997
Dagen na verkiezingen: 1.184
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 281

1.184 1

Gorch99 Gemeenteraadsverkiezingen: 4 maart 
1998
Referendum: 20 januari 1999
Dagen na verkiezingen: 323
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 1.142

323 0

Nwegn99 Gemeenteraadsverkiezingen: 4 maart 
1998
Referendum: 23 juni 1999
Dagen na verkiezingen: 477
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 988

477 0

Adam01 Gemeenteraadsverkiezingen: 4 maart 
1998
Referendum: 25 april 2001
Dagen na verkiezingen: 1.149
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 316

1.149 1

Grong01 Gemeenteraadsverkiezingen: 4 maart 
1998
Referendum: 21 februari 2001
Dagen na verkiezingen: 1.086
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 379

1.086 1
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Casus Data en dagen verkiezingen en 
referendum

Aantal dagen tussen 
verkiezingen en het 
referendum (incl. 
correctie tussentijds 
gewijzigde coalitie)

Codering
(csQCA)

Adam02 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum:15 mei 2002
Dagen na verkiezingen: 71
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 1.393

71 0

Enkhzn02 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 30 oktober 2002
Dagen na verkiezingen: 239
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 1.225

239 0

Voernd03 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 18 juni 2003
Dagen na verkiezingen: 469
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 994

469 0

Hilvsm04 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 31 maart 2004
Dagen na verkiezingen: 757
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 707

757 1

Huizn04 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 10 juni 2004
Dagen na verkiezingen: 828
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 636

828 1

Grong05 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 29 juni 2005
Dagen na verkiezingen: 1.212
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 252

1.212 1

Soest05 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 19 januari 2005
Dagen na verkiezingen: 1.051
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 413

1.051 1

Zwol05 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 2 maart 2005
Dagen na verkiezingen: 1.093
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 371

1.093 1

Delft06 Gemeenteraadsverkiezingen: 7 maart 
2006
Referendum: 22 november 2006
Dagen na verkiezingen: 261
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 1.198

261 0
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Casus Data en dagen verkiezingen en 
referendum

Aantal dagen tussen 
verkiezingen en het 
referendum (incl. 
correctie tussentijds 
gewijzigde coalitie)

Codering
(csQCA)

Nmgen06 Gemeenteraadsverkiezingen: 6 maart 
2002
Referendum: 7 maart 2006
Dagen na verkiezingen: 1.463
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 0

1.463 1

AdamWstp08 Gemeenteraadsverkiezingen: 7 maart 
2006
Referendum: 16 april 2008
Dagen na verkiezingen: 772
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 687

772 1

AdamWst10 Gemeenteraadsverkiezingen: 3 maart 
2010
Referendum: 9 juni 2010
Dagen na verkiezingen: 99
Dagen tot verkiezingen: 1.380

99 0

Anhm13 Gemeenteraadsverkiezingen: 3 maart 
2010
Referendum: 15 mei 2013
Dagen na verkiezingen: 1.170
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 309

1.170 1

AdamCtm14 Gemeenteraadsverkiezingen: 3 maart 
2010
Referendum: 19 maart 2014
Dagen na verkiezingen: 1.478
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 0

1.478 1

Anhm16* Gemeenteraadsverkiezingen: 19 maart 
2014
Referendum: 30 november 2016
Dagen na verkiezingen: 391
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 867

391 0

Rttrdm16 Gemeenteraadsverkiezingen: 19 maart 
2014
Referendum: 30 november 2016
Dagen na verkiezingen: 988
Dagen tot nieuwe verkiezingen: 477

988 1

* Gegevens van casus Arnhem (2016) zijn gecorrigeerd omdat het college van B&W voortijdig is 
gevallen.
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Bijlage E  QCA-oplossingen aan- en afwezigheid uitkomst winst

Aanwezigheid uitkomst winst

Tabel 1 Aanwezigheid uitkomst winst (drie typen QCA-oplossingen)

Typen QCA oplossingen Oplossing in booleaanse expressies

Complexe oplossing TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*TRUST*GOV + 
TURN*sup*PROT*trust*gov → OUT

Spaarzame oplossing TURN*SUP + PROT*trust*gov + (sup*PROT*TRUST*GOV) → OUT
TURN*SUP + PROT*trust*gov + (TURN*PROT*TRUST*GOV) → OUT

Tussenoplossing TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*trust*gov + 
TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT

Tabel 2 Complexe oplossing (complex solution) uitkomst winst

TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*TRUST*GOV + TURN*sup*PROT*trust*gov → OUT

Pad Complexe oplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. TURN*SUP*TRUST 1.000 1.000 0.385 0.308 Voernd03; Gravel96; 
Zndvrt97; Adam02; 
Huizn04

2. TURN*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.308 0.231 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06; Huizn04

3. TURN*sup*PROT*trust*gov 1.000 1.000 0.154 0.154 Leid95; Delft06

Totaal 1.000 1.000 0.769

Solution coverage: 0.769; solution consistency: 1.000

Tabel 3 Spaarzame oplossing (parsimonious solution) uitkomst winst

M1: TURN*SUP + PROT*trust*gov + (sup*PROT*TRUST*GOV) → OUT

M2: TURN*SUP + PROT*trust*gov + (TURN*PROT*TRUST*GOV) → OUT

Pad Spaarzame oplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u M1 M2 Casus

1. TURN*SUP 1.000 1.000 0.385 0.308 0.385 0.308 Voernd03; 
Gravel96; 
Zndvrt97; 
Adam02; 
Huizn04

2. PROT*trust*gov 1.000 1.000 0.154 0.154 0.154 0.154 Leid95; 
Delft06
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Pad Spaarzame oplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u M1 M2 Casus

3. sup*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.321 0.000 0.231 - AdamSp97; 
Grong01’; 
Nmgen06

4. TURN*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.308 0.000 - 0.231 AdamSp97; 
Grong01; 
Nmgen06; 
Huizn04

Totaal M1 1.000 1.000 0.769

Totaal M2 1.000 1.000 0.769

Solution coverage: 0.769; solution consistency: 1.000

Tabel 4 Tussenoplossing (intermediate solution) uitkomst winst

TURN*SUP*TRUST + TURN*PROT*trust*gov + TURN*PROT*TRUST*GOV → OUT

Pad Tussenoplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. TURN*SUP*TRUST 1.000 1.000 0.385 0.308 Voernd03; Gravel96; 
Zndvrt97; Adam02; Huizn04

2. TURN*PROT*trust*gov 1.000 1.000 0.154 0.154 Leid95; Delft06

3. TURN*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.308 0.231 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06; Huizn04

Totaal 1.000 1.000 0.769

Solution coverage: 0.769; solution consistency: 1.000

Afwezigheid van uitkomst winst (niet-winst)

Tabel 5 Afwezigheid uitkomst winst (drie typen QCA-oplossingen)

Typen QCA 
oplossingen

Oplossing in booleaanse expressies

Complexe oplossing sup*PROT*trust*GOV + sup*PROT*TRUST*gov + turn*prot*TRUST*gov 
+ turn*sup*prot*TRUST + turn*SUP*PROT*TRUST*GOV + 
TURN*sup*prot*trust*gov → out

Spaarzame oplossing turn + prot*trust + trust*GOV + sup*PROT*TRUST*gov → out

Tussenoplossing turn + sup*prot*trust + sup*trust*GOV + sup*PROT*TRUST*gov → out

Tabel 6 Complexe oplossing (complex solution) uitkomst niet-winst

sup*PROT*trust*GOV + sup*PROT*TRUST*gov + turn*prot*TRUST*gov + 

turn*sup*prot*TRUST + turn*SUP*PROT*TRUST*GOV + TURN*sup*prot*trust*gov → 

out
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Pad Complexe oplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. sup*PROT*trust*GOV 1.000 1.000 0.176 0.176 AdamWstp08; 
Grong05; AdamCtm14

2. sup*PROT*TRUST*gov 1.000 1.000 0.118 0.118 Anhm16; Enkhzn02

3. turn*prot*TRUST*gov 1.000 1.000 0.118 0.059 Amrsf95; Nwegn99

4. turn*sup*prot*TRUST 1.000 1.000 0.176 0.118 Amrsf95; Adam97b; 
Adam01

5. turn*SUP*PROT*TRUST*GOV 1.000 1.000 0.176 0.176 Hilvsm04; Anhm13; 
Rttrdm16

6. TURN*sup*prot*trust*gov 1.000 1.000 0.059 0.059 AdamWst10

Totaal 1.000 1.000 0.765

Solution coverage: 0.765; solution consistency: 1.000

Tabel 7 Spaarzame oplossing (parsimonious solution) uitkomst niet-winst

turn + prot*trust + trust*GOV + sup*PROT*TRUST*gov → out

Pad Spaarzame oplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. turn 1.000 1.000 0.529 0.412 Amrsf95; Adam97b; 
Adam01; AdamWstp08; 
Anhm16; Nwegn99; 
Hilvsm04; Anhm13; 
Rttrdm16

2. prot*trust 1.000 1.000 0.059 0.059 AdamWst10

3. trust*GOV 1.000 1.000 0.176 0.118 AdamWstp08; Grong05; 
AdamCtm14

4. sup*PROT*TRUST*gov 1.000 1.000 0.118 0.059 Anhm16; Enkhzn02

Totaal 1.000 1.000 0.765

Solution coverage: 0.765; solution consistency: 1.000

Tabel 8 Tussenoplossing (intermediate solution) uitkomst niet-winst

turn + sup*trust*GOV + sup*prot*trust + sup*PROT*TRUST*gov → out

Pad Tussenoplossing Incl. PRI Cov. r. Cov. u Casus

1. turn 1.000 1.000 0.529 0.412 Adam97b; Adam01; 
AdamWstp08; Anhm16; 
Nwegn99; Hilvsm04; Anhm13; 
Rttrdm16

2. sup*prot*trust 1.000 1.000 0.059 0.059 AdamWst10

3. sup*trust*GOV 1.000 1.000 0.176 0.118 AdamWstp08; Grong05; 
AdamCtm14

4. sup*PROT*TRUST*gov 1.000 1.000 0.118 0.059 Anhm16; Enkhzn02

Totaal 1.000 1.000 0.765

Solution coverage: 0.765; solution consistency: 1.000
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Tabel 9 Verbeterde tabel van QCA-resultaten voor uitkomst winst I

Pad 1:
TURN*SUP*TRUST

Pad 2:
TURN*PROT*trust*gov

Pad 3:
TURN*PROT*TRUST*GOV

Consistentie 1.000 1.000 1.000

…#inconsistente 
casus

0 casus 0 casus 0 casus

…in type 0 casus 0 casus 0 casus

…in soort n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Ruwe 
dekkingsgraad (# 
casus)

0.385 (5) 0.154 (2) 0.308 (4)

Unieke 
dekkingsgraad (# 
casus)

0.308 (4) 0.154 (2) 0.231 (3)

ID van verklaarde 
casus

Voernd03; 
Gravel96; Zndvrt97; 
Adam02; Huizn04

Leid95; Delft06 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06; Huizn04

ID van uniek 
verklaarde casus

Voernd03; 
Gravel96; Zndvrt97; 
Adam02

Leid95; Delft06 AdamSp97; Grong01; 
Nmgen06

Tabel 10 Verbeterde tabel van QCA-resultaten voor uitkomst winst II

Oplossingsparameters Gegevens

Consistentie 1.000

…#inconsistente casus 0 casus

…in type 0 casus

Dekkingsgraad (# casus) 0.765 (10 casus)

Unieke dekkingsgraad (# casus) 0,693 (8 casus)

Overlap (# casus) 0.072 (1 casus)

# onverklaarde casus (case ID) 3 casus (Adam95a; Adam95b; Zwol05)

Beperkte diversiteit
(limited diversity)

53,13% (17 van de 32 rijen gevuld)

Simplificerende assumpties Conditie QOR (aanwezig)
Conditie TURN (aanwezig)
Conditie SUP (aanwezig)
Conditie EST (aanwezig)
Conditie TRUST (aanwezig)
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Tabel 11 Verbeterde tabel van QCA-resultaten voor uitkomst niet-winst I

Pad 1:
turn

Pad 2:
sup*trust*GOV

Pad 3:
sup*trust*GOV

Pad 4:
sup*PROT*TRUST*gov

Consistentie 1.000 1.000 1.000 1.000

…#inconsistente 
casus

0 casus 0 casus 0 casus 0 casus

…in type 0 casus 0 casus 0 casus 0 casus

…in soort n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Ruwe 
dekkingsgraad 
(# casus)

0.529 (9) 0.059 (1) 0.176 (3) 0.118 (2)

Unieke 
dekkingsgraad 
(# casus)

0.412 (8) 0.059 (1) 0.118 (2) 0.059 (1)

ID van 
verklaarde 
casus

Amrsf95; 
Adam97b; 
Adam01; 
AdamWstp08; 
Anhm16; 
Nwegn99; 
Hilvsm04; 
Anhm13; Rttrdm16

AdamWst10 AdamWstp08; 
Grong05; 
AdamCtm14

Anhm16; Enkhzn02

ID van uniek 
verklaarde 
casus

Amrsf95; 
Adam97b; 
Adam01; 
Nwegn99; 
Hilvsm04; 
Anhm13; Rttrdm16

AdamWst10 Grong05; 
AdamCtm14

Enkhzn02

Tabel 12 Verbeterde tabel van QCA-resultaten voor uitkomst niet-winst II

Oplossingsparameters Gegevens

Consistentie 1.000

…#inconsistente casus 0 casus

…in type 0 casus

Dekkingsgraad (# casus) 0.765 (15 casus)

Unieke dekkingsgraad (# casus) 0,648 (11 casus)

Overlap (# casus) 0.117 (3 casus)

# onverklaarde casus (case ID) 4 casus (Zwol96; Adam97a; Gorch99; 
Soest05)

Beperkte diversiteit
(limited diversity)

53,13% (17 van de 32 rijen gevuld)

Simplificerende assumpties Conditie QOR (afwezig)
Conditie TURN (afwezig)
Conditie SUP (afwezig)
Conditie EST (afwezig)
Conditie TRUST (afwezig)
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Bijlage F  Data en kalibratie conditie SUP (nieuw)

Mate van politieke overeenstemming in de gemeenteraad (SUP; nieuw)

Conditie SUP legt de nadruk op de mate van overeenstemming over de beleidskwestie 

binnen de gemeentelijke elite (lees: gemeenteraad) (SUP). Onderzoek naar de Zwitserse 

praktijk (Kriesi, 2005) maakt duidelijk dat burgers zich voor het bepalen van hun standpunt 

mede laten beïnvloeden door de visie van politieke partijen op de voorliggende kwestie. 

Kiezers zijn geïnteresseerd in de vraag hoe ‘hun’ politieke partij zich tot de kwestie verhoudt. 

Als grote meerderheden in een gemeentelijke politieke arena zich uitspreken voor de 

beleidskwestie, dan zou de kans ook groter zijn dat de kiezers zich hier achter scharen. 

Indien relatief weinig politieke partijen zich uitspreken voor het (voor)genomen besluit, 

neemt de kans toe dat kiezers zich eveneens van het besluit zullen afwenden en dermate 

massaal tegenstemmen dat het gemeentebestuur de stemming verliest.

In tegenstelling tot conditie SUP (oud) gaat het niet om de steun die de kwestie heeft 

binnen de gemeenteraad als geheel, maar om de steun die het (voor)genomen raadsbesluit 

krijgt van de elite zijnde de lokale coalitie. Als de coalitie verdeeld stemt over het vraagstuk, 

beschouwen wij dit als relatief weinig steun onder de elite voor de kwestie. Indien de coalitie 

zich unaniem schaart achter het plan, beschouwen wij dit als relatief veel steun voor de 

kwestie. In het geval van zo’n onverdeelde politieke elite, kennen we de waarde ‘0’ toe aan 

de casus. Andersom krijgt een casus de waarde ‘1’ als de coalitie verdeeld stemt over de 

voorliggende kwestie.

In de tabel hieronder geven we per casus weer welke partijen — coalitie en oppositie 

—, alsmede het aantal daarbij behorende raadszetels, zich voor of tegen de kwestie hebben 

uitgesproken. De laatste kolom geeft de codering in csQCA-terminologie weer aan de hand 

van de geforumleerde criteria voor ‘1’ en ‘0’.

Tabel 1 Codering conditie politieke overeenstemming (SUP; nieuw)

Casus Coalitie voor Coalitie tegen Oppositie voor Oppositie 
tegen

Codering
(csQCA)

Amrsf95 D66, VVD, PvdA 
(23 zetels)

CDA (7 zetels) GroenLinks, CD 
(6 zetels)

GPV, SGP/RPF 
(3 zetels)

1

Adam95a PvdA, VVD, D66 
(30 zetels)

n.v.t. CD (4 zetels) SP, GroenLinks, 
De Groenen (11 
zetels)

0

Adam95b PvdA, VVD, D66 
(30 zetels)

n.v.t. SP, GroenLinks, 
De Groenen, 
CD (15 zetels)

n.v.t. 0

Leid95 PvdA, CDA, D66, 
GroenLinks (25 
zetels)

n.v.t. CD (2 zetels) SP, LWG/De 
Groenen, VVD 
(12 zetels)

0
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Casus Coalitie voor Coalitie tegen Oppositie voor Oppositie 
tegen

Codering
(csQCA)

Gravel96 CDA deels, VVD 
deels, PvdA/GL (5 
zetels)

CDA deels, 
VVD deels (2 
zetels)

AB, D66 deels 
(2 zetels)

D66 deels, DB 
(4 zetels)

1

Zwol96 PvdA, D66, VVD, 
CDA, GPV, RPF (27 
zetels)

n.v.t. n.v.t. Swollwacht, 
GroenLinks, 
De Groenen, 
CP’86 (10 
zetels)

0

AdamSp97 GroenLinks, PvdA 
(13 zetels)

n.v.t. NCPN, 
Staatsbelangen, 
D66, CDA, MM 
‘99, GroenLinks 
(8 zetels)

VVD (2 zetels) 0

Adam97a D66, PvdA deels, 
VVD (29 zetels)

PvdA deels (1 
zetel)

SP, GroenLinks, 
CDA, CD (14 
zetels)

De Groenen (1 
zetel)

1

Adam97b PvdA, VVD, D66 
(30 zetels)

n.v.t. GroenLinks, 
CDA, CD (13 
zetels)

SP, De Groenen 
(2 zetels)

0

Zndvrt97 Gemeente 
Belangen 
Zandvoort (4 
zetels)

VVD, CDA (7 
zetels)

n.v.t. PvdA, D66 (6 
zetels)

1

Gorch99 PvdA, CDA, VVD 
(16 zetels)

n.v.t. D66, 
GroenLinks, 
SGP/RPF/GPV, 
AOV/Unie55+ 
(5 zetels)

Stadsbelang (2 
zetels)

0

Nwegn99 VVD, PvdA, D66 
(19 zetels)

n.v.t. Senioren2000 
(2 zetels)

VSP, 
GroenLinks, 
SGN, SGP/RPF 
(13 zetels)

0

Adam01 D66, PvdA deels, 
GroenLinks (23 
zetels)

VVD, PvdA 
deels (12 
zetels)

SP, CDA, AA/
DG, MM ‘99 (10 
zetels)

n.v.t. 1

Grong01 PvdA, CDA, D66, 
VVD (27 zetels)

n.v.t. GPV (2 zetels) GroenLinks, SP, 
Student en Stad 
(10 zetels)

0

Adam02 D66, PvdA, VVD 
(28 zetels)

n.v.t. n.v.t. GroenLinks, 
CDA, SP, 
Mokum Mobiel, 
Amsterdam 
Anders/De 
Groenen (17 
zetels)

0

Enkhzn02* PvdA, 
VerenigdLinks/
GroenLinks deels, 
VVD (8 zetels)

VerenigdLinks/
GroenLinks 
deels (1 zetel)

RPF/SGP, D66 
(3 zetels)

Enkhuizer 
Belang (1 zetel)

1
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Casus Coalitie voor Coalitie tegen Oppositie voor Oppositie 
tegen

Codering
(csQCA)

Voernd03 CDA, PvdA (6 
zetels)

D66 (3 zetels) AGB (2 zetels) DV, VVD, LV (4 
zetels)

1

Hilvsm04 CDA, PvdA, 
Leefbaar 
Hilversum (17 
zetels)

n.v.t. n.v.t. (D66, CU/SGP, 
GroenLinks, 
SGP) 13 zetels

0

Huizn04 PvdA, VVD (9 
zetels)

CDA (5 zetels) Leefbaar 
Huizen, D66 
deels (5 zetels)

GroenLinks, 
CU, SGP, 
Dorpsbelangen, 
D66 deels (8 
zetels)

1

Grong05 PvdA, GroenLinks, 
CDA, VVD (26 
zetels)

n.v.t. D66, CU (4 
zetels)

SP, Stadspartij 
Groningen, 
Student en Stad 
(9 zetels)

0

Soest05 Gemeentebelangen 
Groen Soest, VVD, 
CDA (17 zetels)

n.v.t. D66, 
Soest2000, 
PvdA, CU/SGP, 
GroenLinks (10 
zetels)

n.v.t. 0

Zwol05 PvdA, GroenLinks/
De Groenen, CDA 
deels (26 zetels)

CDA deels, CU 
(8 zetels)

Swollwacht, 
VVD (8 zetels)

D66, PBZ, SP, 
CDA deels (13 
zetels)

1

Delft06 STIP, PvdA, 
GroenLinks, VVD 
(21 zetels)

n.v.t. CDA, CU/
SGP, VVD, 
Stadsbelangen 
(8 zetels)

Leefbaar Delft, 
SP, D66 (8 
zetels)

0

Nmgen06 GroenLinks, PvdA, 
SP (23 zetels)

n.v.t. D66, VVD, 
CDA, VSP, 
Nijmegen NU!, 
Stadspartij 
Nijmegen (16 
zetels)

n.v.t. 0

AdamWstp08 GroenLinks, PvdA 
(9 zetels)

n.v.t. VVD (2 zetels) SP, B&W (5 
zetels)

0

AdamWst10 GroenLinks, PvdA 
(9 zetels)

n.v.t. VVD, Buurt & 
Westerpark (4 
zetels)

SP, D66 (4 
zetels)

0

Anhm13 SP, VVD, 
GroenLinks, D66 
(22 zetels)

n.v.t. CDA (3 zetels) PvdA, Zuid 
Centraal, CU, 
TON, Pro 
Arnhem (14 
zetels)

0

AdamCtm14 PvdA, GroenLinks, 
SP, D66 (20 zetels)

n.v.t. n.v.t. VVD, SP (9 
zetels)

0
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Bijlagen

Casus Coalitie voor Coalitie tegen Oppositie voor Oppositie 
tegen

Codering
(csQCA)

Anhm16 D66, SP, CU, CDA 
(21 zetels)

n.v.t. VVD, Verenigd 
Arnhem, 
Arnhem 
Centraal (7 
zetels)

GroenLinks, 
Partij voor 
de Dieren, 
Arnhemse 
Ouderen Partij, 
PvdA (11 
zetels)

0

Rttrdm16** Leefbaar 
Rotterdam, D66, 
CDA (22 zetels)

n.v.t. VVD (3 zetels) GroenLinks, SP, 
PvdD, PvdA, 
Nida (18 zetels)

0

* Twee raadsleden waren afwezig bij de stemming.
** Twee raadsleden (1x SP; 1x Leefbaar Rotterdam) waren afwezig bij de stemming.
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CURRICULUM VITAE

Koen van der Krieken (1988) behaalde in 2011 een masterdiploma Bestuurskunde (cum 

laude) aan Tilburg University, en in 2012 een masterdiploma Leraar Voorbereidend 

Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Tussen 2012 en 2018 was hij werkzaam als promovendus, docent 

en onderzoeker aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, het latere Tilburg Institute 

of Governance.

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht hij in 

2015 de lokale referendumpraktijk in Nederland en schetste hij toekomstscenario’s voor 

deze praktijk. In 2017 schreef hij samen met Frank Hendriks en Charlotte Wagenaar het 

boek ‘Democratische zegen of vloek’. In dit boek zochten zij op basis van theoretisch en 

empirisch onderzoek, in binnen- en buitenland, antwoorden op de vraag of het referendum 

een zegen of vloek is voor de Nederlandse democratie.

Tijdens zijn promotietraject was Van der Krieken voorzitter van de onafhankelijke 

referendumcommissies in de gemeenten Landerd en Haaren. In die hoedanigheid was hij 

direct betrokken bij de organisatie van het referendum over de bestuurlijke toekomst van de 

gemeente Landerd op 25 november 2015 en het referendum over de bestuurlijke toekomst 

van de gemeente Haaren op 4 oktober 2017.

Sinds 2018 is Van der Krieken werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij zich richt op het versterken van 

de lokale democratie en het lokale bestuur. Sinds januari 2019 is hij raadslid voor D66 in 

de gemeente Tilburg.
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