WERKPROGRAMMA
“het stille midden spreekt zich #samen uit”

dit werkprogramma is aangehecht aan de verkiezingen voor het Europese Parlement van 23 mei 2019
dynamisch werkprogramma voor de periode 2019-2024; toevoegingen en wijzigingen zullen volgen
het volledige bereik van verkiezingsprogramma’s omvat dit werkprogramma, evenals de drie Europese programma’s
2019 Manifest (European Free Alliance); European Spring/New Deal for Europe (DiEM25); CEEP (European Pirates)

WERKPROGRAMMA vandeRegio

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

0.1. Voorwoord
Wij willen een geluid laten horen, die tot nu toe niet vaak gehoord wordt. Wij komen vanuit het
stille midden. Wij komen vanuit de regio’s. Ons perspectief is van-onder-af! Wij staan samen
sterk, naast elkaar, in onze eigen waarden. Er is eenheid in verscheidenheid.
vandeRegio is een kiesvereniging bedoeld om mee te gaan doen aan de verkiezingen voor het
Europees Parlement. Dat is een formaliteit om deel te nemen in het huidige systeem met
representatieve volksvertegenwoordiging, ook op het niveau van Europa. Vanuit “Brussel” en
“Straatsburg” wordt de Europese Unie aangestuurd. Zevenentwintig (*) landen volgen deze
aansturing, waaronder Nederland. In al haar manieren komt dit bedrukkend op ons over. Een
macht van boven af die meer bepaald over hoe wij moeten samenleven (zonder dit altijd
mogelijk te maken) en soms niets meer dan een ver-van-ons-bed-show. Totdat het ook
daadwerkelijk zo ver is… en daarna is het te laat en worden we er mee geconfronteerd.
Wij nemen de menselijke maat ter hand. Wij willen juist vanuit onze eigen regio’s die politiek
benaderen, in alle vrijheid om ons boerenverstand te gebruiken en te luisteren naar de mensen.
Onafhankelijk van de logge machtsblokken. Los van de elite ingegraven in het establishment en
los van de populisten die daardoor een podium krijgen. Wij willen een alternatief. Wij zijn dat
alternatief!
Het is logisch dat jij jezelf afvraagt wie die “wij” dan zijn. vandeRegio laat zich adviseren door
iedereen die bezig is in de regiopolitiek. Raadsleden bij onafhankelijke partijen in de
gemeenteraad van uw stad en gemeente. Statenleden die los staan van het establishment in de
Provinciale Staten van uw provincie, die wel uw regio vertegenwoordigd. In uw dorp of wijk zijn er
vaak ook raden / organisaties / initiatieven die zich inzetten voor het belang van uw directe
leefomgeving. Bij deze mensen kunt u terecht om gehoord te worden en problemen aan te
pakken die ontstaan zijn door de keuzes de verschillende overheden maken. U kunt bij ze
terecht om uw belangen gehoord te krijgen. Wij spreken van “wij” omdat wij (willen)
samenwerken. Zo vinden we een werkbare vorm van indirecte en directe democratie, die
functioneert binnen het huidige bestel.
Wij zijn er voor u: uw volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement. vandeRegio
vertegenwoordigd uw belangen, vanuit uw leefomgeving. Samen kunnen we dit tot aan het
niveau van de Europese Unie brengen en daar verdedigen.
Wij zijn er voor de raads- en statenleden van onafhankelijke politieke partijen. Bijvoorbeeld: in
geheel Nederland stemde 33% in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen op een onafhankelijke
lokale partij. Dit potentieel zou ook hoorbaar moeten zijn in de Provinciale Staten, daarmee de
Eerste Kamer der Staten-Generaal, en eveneens ook in het Europees Parlement. We hebben een
inhaalslag te maken ten opzichte van de landelijke partijen. Onze aanpak is anders, onze
financiering is zeer beperkt, en toch zullen wij alles op alles zetten om te professionaliseren.
vandeRegio wil haar partners helpen dit potentieel te verzilveren.
Tot nu toe was de regiopolitiek stil op het niveau van het Europees Parlement. Dat gaat nu
veranderen. Wij spreken ons uit!
de voorzitter
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0.2. Inleiding
Wij kunnen op meerdere manieren naar Europa kijken. “Brussel” ligt ver weg van onze eigen
regio. Wat wij bespreken in de gemeente en provincie is vaak al meer dan genoeg voor ons.
Onze horizon reikt ook niet altijd zo ver. Vaak — gelukkig ook, want dat is onze natuur — kijken
we alleen naar de mensen en leefomgeving waar het over gaat. Wij gaan in gesprek met mensen.
Wij gaan langs bij de plaatsen waarover we praten. Dat is hoe wij de lokale politiek naar de
mensen uit de straat brengen. Dat is ook hoe wij gevoed worden met argumenten, zodat de
juiste afweging gemaakt kan worden. Europa is ver weg en daarom heb je collega’s nodig die jou
helpen de horizon te verbreden. vandeRegio wil die collega zijn.
“Brussel” wordt ervaren, evenals “Den Haag” trouwens, als een plek waar over ons besluiten
worden genomen. Zij bepalen hoe beperkt wij zijn in het nastreven van het beste voor onze
regio. Dat geeft frustratie. De weerstand die je voelt is te verwoorden met opmerkingen dat we ze
zouden moeten afschaffen. Andere keren komt de wens naar voren om ook daar aan tafel te
zitten. Al was het maar zodat we mee kunnen praten en zeggen “dat ze gek zijn geworden”.
Terwijl het ons alleen maar gaat om het beste voor onze regio te bewerkstelligen en gaandeweg
zorgdragen voor een behoorlijk bestuur. Het autoritaire element dat er van bovenaf iets besloten
wordt wekt bij ons weerstand op. Wij wensen het anders te doen. Wat op z’n minst wel
democratischer voelt, is betrokken worden. Zowel de regiopolitiek betrokken bij het besluit, als
zowel de inwoners betrokken bij dat besluit.
Hiermee komen we direct tot het nadeel van een programma. Het is een dictaat van wat je wilt
gaan doen. Daarom kiezen we voor een continu groeiend en veranderend werkprogramma. Een
middel om betrokkenheid mee te creëren. Jij mag toevoegingen doen! Wij kunnen met elkaar in
gesprek over dat onderwerp en zelfs van standpunt veranderen. Toch is het doel van een
programma om houvast te bieden. Zo weet iedereen die op ons gaat stemmen, dat we koers
zullen houden. Wanneer wij van standpunt veranderen, dan moeten we dit verantwoorden.
Hoogst waarschijnlijk zal die argumentatie meer stellingname geven dan de conclusie die we
vertolken in een bepaald standpunt.
De complexiteit is groot. Er zijn vele dossiers en vele meningen te verwoorden. Vele accenten te
leggen en vele belangrijke onderwerpen. Ons perspectief vanuit de regio maakt dat vele lokale
onderwerpen onze aandacht vragen. Waarin we consistent proberen te zijn, wanneer we kijken
naar regiopolitiek, is de werkwijze en onze uitgangspunten. Dus hoe wij ons staande houden in
de politieke arena’s van de gemeente en de provincie, is dus ook inspiratie voor hoe we dat op
Europees niveau willen doen. Inhoudelijk spelen er zoveel andere dingen op Europees niveau.
Wij hopen deze uitdaging te hebben volbracht door het onderstaande werkprogramma. Versie
2.0. Op het moment we het mogen uitvoeren, kunnen we gaan zeggen “het stille midden spreekt
zich #samen uit”.
de programmacommissie
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0.3. Uitgangspunten
vandeRegio heeft vele uitgangspunten. Wij zijn een samenwerkingsverband waarin vele
perspectieven samen komen. Betrokken met een bereik tussen genuanceerd (conservatief) tot
activistisch (progressief) – sociaal én liberaal – wij bestrijken nagenoeg het gehele spectrum. Wij
bieden elkaar een platform en een grote horizon. Door de eenheid in verscheidenheid staat de
kracht van de regio voorop. Volksvertegenwoordiging moet van-onder-af komen, dicht bij huis,
van jij en ik. Zo bieden we iedereen kwaliteit van leven.
Regiopolitiek — Wij gaan uit van de kracht van de regio. Daarmee wordt bedoeld dat de
besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers gelegd moet
worden. In ieders regio moet de meest passende oplossing worden gevonden. Er zou veel
minder vanuit het landelijke en Europese niveau moeten worden besloten.
Kwaliteit van leven — Mensen kunnen een zinvol leven leiden. Iets betekenen voor anderen, maar
ook iets kunnen en mogen verwachten van anderen. Bestaanszekerheid en vrijheid gaat hierin
hand in hand. Wij streven naar aandacht voor leefbaarheid van steden en landelijke gebieden.
Aandacht voor duurzaamheid, voor natuur en milieu, voor behoud van historie en voor traditie.
Wij moeten onze wereld doorgeven aan de generaties die na ons komen. Wij moeten ons best
doen om een waardevolle samenleving over te dragen.
Betrokkenheid — In onze open samenleving hebben wij democratie hoog in het vaandel staan. De
macht is aan het volk. Doordat mensen worden betrokken bij het te vormen beleid, wordt er met
iedereen een koers uitgezet en draagvlak gecreëerd. Er is geen ruimte voor uitsluiting, in al haar
verschijningsvormen. (Wij nemen afstand van populisme, autoritaire regimes, fascisme en de
neoliberale drang om de kloof te vergroten tussen rijk en arm. — Naar onze mening wordt dit een
steeds groter wordend probleem.) Jij moet ook betrokken worden, ongeacht je geslacht,
geaardheid, afkomst, of portemonnee. Wij zetten ons in om dit te veranderen waar dat niet zo is.
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0.4. Visie
Het is een diepgeworteld verwijt dat de nationale en Europese politiek geen visie heeft wat
betreft Europa en haar toekomst. Een visie dat als handvat de koers van het beleid bepaald. Een
visie dat herkend wordt en begrepen en gewaardeerd door al haar inwoners.
Een visie voor de toekomst is als een vergezicht waar je met elkaar naar toe wilt. Een
langverwachte onderbreking — vergelijkbaar aan een vakantie van de dagelijkse zorgen; een
vakantie waarvan je niet van wil dat die eindigd — als een stip op de horizon. Het haalbare ideaal
waarmee je iedereen wilt overtuigen dat het mogelijk is om in een betere samenleving en wereld
te gaan leven. De utopie wordt werkelijkheid wanneer we het met elkaar besluiten te realiseren.
Iedereen (en vooral de overheid) dienstbaar aan de bestemming. De mens kan haar eigen
toekomst scheppen. De mens zal haar eigen toekomst maken. Daarom hebben we ook een visie
nodig; juist om te voorkomen dat wij de toekomst vernietigen. De toekomst waar we behouden
wat goed is — onze taal, geschiedenis en cultuur, onze samenleving, onze natuur en
leefomgeving, onze gezondheid, onze lust voor kennis, onze gastvrijheid, onze vrijheid, onze
gezonde boerenverstand — door te voorkomen waardoor dat het wordt vernietigd. Een politieke
visie paal en perk stelt aan de hebzucht van de enkele, de uitsluiting en uitbuiting van de andere,
en alles wat onze toekomst bedreigd. Wij zullen ons gereedschap moeten verbeteren:
zelfvoorzienend zijn in balans met de natuur en elkaar; zorgen dat de spelregels (weer)
consistent en eerlijk worden; en dat wat wij doen de toekomst weer iets meer mogelijk maakt.
Een visie moet consequent de haalbaarheid en resonantie afstemmen tussen het individu, de
groep, de samenleving, de lagen van overheid, de actoren en de belangen. vandeRegio neemt de
regio als raakvlak: het individu leeft in vrijheid en verbonden aan de regio, door de groepen waar
deze zich in verkeert, wat de samenleving maakt. De lagen van de overheid (piramide) moet de
werking van macht en gezag omdraaien tot dienstbaarheid. Van een hiërarchie tot waar de
waardigheid van onder af gaat bepalen hoe wij samen de toekomst inrichten. Dan zal het volk
regeren omdat ze het voor het zeggen krijgt.
Onze uitgangspunten combineren we met de kernwaarden die er ZIJN in onze nationale en
Europese democratische rechtsstaat: mensenrechten in de vorm van de Universele Verklaring,
en het Europees Verdrag en in onze grondwet. Aangevuld met de geschreven en ongeschreven
rechtsbegrippen voortkomend uit de rechtsorde, rechtszekerheid en behoorlijk bestuur.

Europa van de Regio’s
In Europa zijn er vele regio’s. Deze regio’s verdienen zelfbeschikkingsrecht om haar eigen
toekomst veilig te stellen. vandeRegio komt met een geheel plan hoe iedere regio “in haar kracht
gezet kan worden”, aangevuld met een Green New Deal om te verduurzamen en investeren in de
gehele sociale infrastructuur. Het nationale en Europese rest als administratieve tussenlaag die
nog wel dienstbaar moet worden.

Europa van de common sense en vrede
De veelheid van perspectieven maakt het publieke en politieke debat interessant. We moeten de
common sense van ieder gebruiken om de bestuurlijke rariteiten ter discussie te stellen. Vooral
wanneer het gaat over de spelregels, zoals verkiezingen. Juist doordat we met vele regio’s
samenleven, leven we samen in vrede. Die stabiliteit hebben we nodig in Europa.
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0.5. Organisatiestructuur
De Kiesvereniging van de Regio wil als platform een podium bieden voor de regiopolitiek in het
Europees Parlement. Met vandeRegio wil ze daarmee het gehele veld ondersteunen door als “voet
binnen de deur” de belangen te behartigen.
De kracht zowel zwakte is dat het gehele veld van regiopolitiek bestaat uit onafhankelijke
groeperingen en enkele los-vaste samenwerkingsverbanden. Met 355 gemeenten en 12
provincies waar in de meeste gevallen één of meerdere groeperingen actief zijn. Waarbij 33% van
de stemmen voor hét lokale geluid was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ieder heeft
een eigen perspectief en eigen belangen. Hierdoor is het complex om een uitputtend overzicht te
hebben, of weten hoe beperkt of uitgebreid het netwerk van iedere groepering is. In genoeg
gevallen wordt er amper tot niet over de “natuurlijke grenzen” gekeken. Toch herkennen we een
eenheid in verscheidenheid en de benadering van-onder-af blijkt goed te werken.
Diverse provinciale partijen zijn al een samenwerkingsverband van gemeentelijke partijen. Mede
door het effect van de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, werken
provinciale partijen samen met de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF). Hiernaast staat de
Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) als denktank en branchevereniging voor
(onafhankelijke) raadsleden. Ook is Code Oranje ontstaan om te werken aan democratische
hervormingen. vandeRegio is hier complementair aan en richt zich op de belangen-bemiddeling
op het Europees niveau.
Kieswet bepaald rechtsvorm en organisatiestructuur: vereniging
De Kieswet en de Wet financiering politieke partijen bepalen dat een kandidatenlijst alleen een
naam mag dragen, wanneer die geregistreerd is in het relevante register door een vereniging met
volledige rechtspersoonlijkheid. Aan deze eis voldoet vandeRegio, ook al had het bereiken van
haar (overige) doelstellingen beter in een stichting ondergebracht kunnen worden. Een
vereniging is wel de betere vorm om de betrokkenheid bij de volksvertegenwoordiging te
bewerkstelligen. Binnen een vereniging is het hoogste orgaan de Algemene Vergadering. Leden
hebben gelijk stemrecht, en zo doen we dit allemaal samen.
Aangesloten organisaties
Omdat de kiesvereniging primair een koepel-platform is, kennen we een gelaagd ledenbestand.
Leden van aangesloten organisaties kunnen (indirect) worden gezien als (ook) leden van de
kiesvereniging. vandeRegio is niet in concurrentie met andere regiopolitieke groeperingen en
vindt het daarom onzinnig om keer op keer opnieuw een ledenbestand op te moeten bouwen.
Wij zijn dienstbaar aan alle onafhankelijke politieke partijen en organisaties die zich herkennen
in de regiopolitiek; zowel gemeentelijk, als provinciaal, als bezig met directe democratie,
activisme of inspraak.
Wij spreken ons uit vanuit het algemeen belang van de onafhankelijke politieke partijen uit de
gemeente en provincie. Dit betekend niet dat ze dan ook daadwerkelijk een aangesloten
organisatie (moeten) zijn. vandeRegio wil zich dienstbaar opstellen naar de gehele regiopolitiek.
Dit betekend ook dat we soms al stellingname moeten doen en vanuit het perspectief van
organisaties moeten uitspreken, terwijl deze nog niet bij ons hebben aangesloten. Het
opbouwen van vertrouwen en steun kost tijd. Die tijd hebben we niet gehad in de hectische
aanloop naar de verkiezingen van 2019. Nu moeten wij ons bewijzen tot het zijn van een
gewichtige gesprekspartner. Immers in de regiopolitiek zijn de partijen allemaal onafhankelijk.
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Het is moeilijk om andere initiatieven, zoals vandeRegio, een stempel op de eigen identiteit te
drukken door een samenwerking aan te gaan. In de komende 5 jaar zullen we gestaag aan deze
relatie werken.
Aansluiting vinden bij een Europese Fractie
Vanuit de regio en regiopolitiek is de meest voor de handliggende keuze en prioriteit om
aansluiting te vinden bij European Free Alliance (EFA) zodra er een zetel wordt bemachtigd.
Bijvoorbeeld binnen Nederland zijn de FNP en OSF al lid, evenals vele politieke bewegingen uit
regio’s met een duidelijke eigen identiteit. Binnen het Europees Parlement werkt deze fractie
innig samen met de European Greens. In deze samenwerking komen we ook de Europese
Piraten en GroenLinks tegen. Vanuit vandeRegio wordt ook vol sympathie gekeken naar
Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25) en het pan-Europese en internationale netwerk
achter haar programma European Spring.
Oprichtingsbestuur
Het oprichtingsbestuur heeft de primaire taak om de deelname van de verkiezingen voor het
Europees Parlement voor te bereiden. Na de verkiezingen voor het Europees Parlement zal er
een Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd waar een nieuw en voltallig bestuur
wordt geïnstalleerd.
Secretariaat in het Europees Parlement
Bij het verkrijgen van een zetel, moet er een secretariaat worden gevormd. Ter ondersteuning van
de europarlementariër zijn de volgende functies beschikbaar:
● Secretaris/Assistent Politiek (v/m), onderhoudt contacten met de Europese Fractie, de
Expertgroepen en volgt de agenda van de commissies en plenaire sessie. In Brussel en
Straatsburg.
● Secretaris/Assistent Organisatie (v/m), onderhoudt contacten met de regiopolitieke en
aangesloten organisaties, organiseert evenementen en draait de continue campagne.
● Vertegenwoordiger/Assistent Media (v/m), onderhoudt contacten met de media en
verzorgt de eigen communicatiekanalen. In Brussel.
● Projectmanager Digitalisering (v/m), werkt de digitaliseringsvraagstukken uit, zelfstandig
en/of stuurt team(s) van ontwikkelaars aan.
● Stagiair Politiek (v/m), loopt mee en werkt aan eigen opdracht. In Brussel.
Open sollicitaties kunnen worden ontvangen door middel van https://vanderegio.nl/sollicitatie
of door een bericht te sturen naar: sollicitatie@vanderegio.nl . Lidmaatschap is vereist.
Expertgroepen
Met de inhoudelijke behandeling en meningsvorming is er advies nodig vanuit de achterban. Dit
wordt georganiseerd door het instellen van expertgroepen. Hierin nemen o.a. hoogleraren,
experts van ngo’s, professionals en regiopolitieke volksvertegenwoordigers plaats. Wij voorzien
de volgende expertgroepen:
● Regionale versterking
● Regiopolitieke professionalisering en opleidingen
● Democratische Rechtsstaat (met constitutionele en juridische advisering)
○ Mensenrechten en rechtszekerheid
○ Digitale Agenda
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● Duurzaamheid (transitie energie- en klimaat-neutraal)
● Economie, belastingen en financieel/bancair stelsel
Afhankelijk van zitting nemen in diverse commissies van het Europees Parlement, zullen hierop
bijpassende expertgroepen worden gevormd.
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0.6. Campagne en leiderschapsstijl
Met weinig mensen moet je veel werk verzetten, in zeer korte tijd. Iedere vrijwilliger moet zich
niet laten remmen omdat ze wacht op “aansturing” door iemand anders. Doen. Spreek je eigen
omgeving en netwerk aan. Laat het zien. Maak ook paar mensen enthousiast om zich als
vrijwilliger te gaan inzetten. Verspreid de boodschap als een vuurtje.
Om het doel van 200.000 stemmen te bereiken moet er op iedere mogelijke manier bij iedere
stemgerechtigde het bewustzijn worden gecreëerd dat ‘vandeRegio & Piratenpartij’ een te
overwegen optie is. Zodat wij ook daadwerkelijk overwogen kunnen worden… daarna is iemand
pas in staat om ook zo te gaan stemmen.
Dit doen we door het combineren van Lean and Mean met een zelforganiserende campagne van
onder af. Dit vullen we aan door te pogen om de top-3/lijsttrekker deel te laten nemen in het
mediacircus dat de omroepen organiseren. Wij maken gebruik van de voorbedrukte posters, de
stemhulpen en zendtijd voor politieke partijen (zie scripts elders in dit document).
De voornaamste bron van informatievoorziening zal de website en daarop geplaatste filmpjes
zijn.

Doelen:
● Promotie van de kiesvereniging, zodat bekend wordt dat deze politieke benadering een te
overwegen keuze is. Überhaupt dat de organisatie bestaat en een rol wil innemen in het
landschap van onafhankelijke regiopolitiek. Dit is nodig om in gelijkwaardigheid een
relatie op te bouwen. Doelgroep: onafhankelijke politieke partijen op niveau van de
provincie en gemeenten.
● Promotie van de lijsttrekker. Bewustzijn creëren van de noodzaak om verkiezingen
toegankelijker te maken en de democratische rechtsstaat waarborgen, terwijl er ook een
groeiend platform voor politieke minderheden ontstaat. Doelgroep: de kritische inwoners.
● Ledenwerving. Het opbouwen van een serieuze organisatie. Eveneens: 500 leden zouden
de gemaakte kosten binnen het jaar herstellen.
● Het verkrijgen van voldoende stemmen (180.000+) voor een zetel in het Europees
Parlement. Hierdoor kunnen de verdere doelen ook worden verwezenlijkt en gefinancierd.
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0.7. Overweging
“Om onze Europese moraliteit eens van een afstand te bezien, om haar af te zetten tegen andere,
vroegere of toekomstige moraliteiten, daarvoor moet je doen wat een wandelaar doet die wil
weten hoe hoog de torens van een stad zijn: daarvoor gaat hij weg uit die stad. Indien ‘gedachten
over morele vooroordelen’ geen vooroordelen over vooroordelen willen zijn, gaan ze uit van een
plaats buiten de moraal, een plaats voorbij goed en kwaad, waarnaar je moet klimmen, klauteren
of vliegen – en in het huidige geval, op zijn minst een plaats voorbij ons goed en kwaad, een vrijzijn van elk ‘Europa’, dat laatste opgevat als een optelsom van commanderende waardeoordelen,
die in ons vlees en bloed zijn gaan zitten. Dat je juist die kant op, dáár naar boven wilt, mag dan
misschien een kleine onbesuisdheid zijn, een zonderling, onredelijk ‘gij zult’ – want ook wij
kennenden hebben onze idiosyncrasieën van de ‘onvrije wil’ –; de vraag is of je daar naar boven
kunt. Dat kan afhangen van talrijke omstandigheden, maar in hoofdzaak is het de vraag hoe licht
of zwaar we zijn, met andere woorden: het probleem van ons ‘soortelijk gewicht’. Men moet heel
licht zijn om de wil tot kennis zo ver te voeren en als het ware boven zijn tijd uit te jagen, om
zichzelf ogen te geven die millennia kunnen overzien – en in deze ogen ook nog een heldere
hemel! Men moet zich hebben losgemaakt van veel dingen die ons Europeanen-van-nu
terneerdrukken, hinderen, tegen de grond houden en zwaar maken. De mens van zo’n andere
wereld die de hoogste maatstaven van zijn tijd zelf in het oog wil krijgen, moet daarvoor in de
eerste plaats deze tijd in zichzelf ‘overwinnen’ – het is zijn krachtproef – en dus niet alleen zijn
tijd, maar ook zijn tot nu toe geldende weerzin van en oppositie tegen deze tijd, zijn lijden aan
deze tijd, zijn oneigentijdsheid, zijn romantiek…”
— Nietzsche, De vrolijke wetenschap, 1882, aforisme 380: ‘De wandelaar’ spreekt
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1. Regio’s versterken
Onafhankelijk regionale politiek en bestuur
Een van de eerste voorwaarden om de regio’s te versterken. Wij waren het bijna vergeten te
vermelden. Zo voordehandliggend, maar om in het belang van de regio te besturen is er een
onafhankelijke politiek nodig, door mensen die tot in de diepste haarvaten die regio kennen en
gekend worden. De regio moet een sterke eigen volksvertegenwoordiging krijgen en hebben, op
ieder niveau van bestuur. Hier moet de uitgangspositie de inwoners en de regio zijn. Zonder last
of ruggenspraak. Vandaar ook de toevoeging van vandeRegio op Europees niveau.
Versterken en vertegenwoordigen begint bij de verkiezingscampagne. De inwoners moeten hun
mening vormen over de inhoud van de programma’s en kandidaten die verkiesbaar zijn in hun
regio. Het gebruik van landelijke kopstukken en landelijke media die alleen daarop focust is
funest voor een solide regionaal bestuur. Het mandaat — en ook de mogelijkheid om ter
verantwoording te worden geroepen — dat iemand krijgt om in de gemeenteraad of provinciale
staten zitting te nemen zou op basis van kunnen en vertrouwen moeten zijn, niet het
lidmaatschap van een partij dat met geen woord gerept heeft over die regio. De effecten zijn
nadrukkelijk afgelopen jaar duidelijk zichtbaar geweest: één op drie (2018: 33%) stemde op de
regiopolitiek in de gemeenteraad, terwijl bij de provinciale er weinig van dit potentieel overbleef.
Alleen in regio’s met sterke eigen identiteit en van oudsher sterke partijcultuur heeft het geweld
van een landelijke campagne met een tragisch high-impact incident overleefd. Ook zet de trend
door om populistisch te gaan stemmen, vooral wanneer de eigen identiteit niet als
gerepresenteerd wordt herkend, maar wel een groepsgevoel van verzet tegen het establishment
wordt benut. Ons stille midden zou zich moeten uitspreken...
Versterken van de onafhankelijke regionale politiek en bestuur betekent ook dat de
regiopolitiek elkaar steunt en samen (verder) professionaliseert. Elkaar leren kennen, elkaar
gaan vertrouwen en elkaar iets gunnen. We hebben te vaak gezien dat wanneer de regiopolitieke
partij als grootste uit de bus kwam, zonder gesprek deze buiten de coalitie werd geplaatst. De
regio kan juist wel capabele wethouders en ook burgemeesters leveren. Ook — deels daardoor
— worden er zeer weinig onafhankelijken meegenomen in de zg. regionale overlegorganen,
zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook
bemoeit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich in meerdere vormen
met de kwaliteit van de regiopolitiek, wat dan weer het meest benut wordt door de plaatselijke
afdelingen van de landelijke politieke partijen. In dit alles wordt de regio gekaapt door het
landelijke. De geldstromen zouden gelijkwaardig ook bij de regiopolitiek terecht moeten komen,
zodat ze haar eigen kwaliteit kan waarborgen. Hierin wil vandeRegio het verschil gaan maken om
te helpen in de oplossingen: opleidingen en B&W-poule; sterker netwerk van mensen en
daadkracht; een lobby-positie dienstbaar aan de regio. Juist door de toevoeging van een
Europese dimensie kan de regio worden versterkt onafhankelijk van het landelijke dogma, en
dus de eenheid in verscheidenheid garanderen.
Vanuit de hoge hoed van “Brussel” komen ook diverse plannen om de autonomie van de regio
op vele niveaus te beperken. Zo komt er een aanpassing van de EU-dienstenrichtlijn aan die aan
gemeenten verplicht om vele besluiten eerst voor te moeten leggen aan de Europese
Commissie. Hierdoor komen bestemmingsplannen onder druk te staan en kunnen bedrijven
zich gaan vestigen op plaatsen die niet wenselijk zijn. vandeRegio zal zich tot het uiterste
verzetten en de besluiten zoveel mogelijk op het laagste bestuurslaag plaats blijven laten
hebben.
“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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Taal en Cultuur
De eigen identiteit van de regio ligt vergrendeld in alles wat het eigen maakt. Wanneer de taal en
cultuur niet wordt behouden, dan raakt de samenleving haar unieke ziel kwijt. Iedere regio heeft
haar eigen taal of dialect. Een inwoner moet ook op de passende manier in die regio kunnen en
mogen communiceren met de officiële organisaties, zoals de lokale overheid.
...

Onderwijs
...

Lokale arbeidsmarkt
…

Thuiswerken
…

Arbeidsmigratie
…
Iedereen zou gelijkwaardig moeten worden uitbetaald, ongeacht geslacht of nationaliteit.

Minimumloon
Een minimumloon is een garantie dat de slechtst betaalde werknemers een bestaansminimum
kunnen behalen uit hun arbeid. Door geen minimumloon te bieden ontstaat er oneerlijke
concurrentie met uitbuiting. Een minimumloon kan worden vastgesteld aan de hand van de
levensstandaard van dat land of regio. Vanuit de EU kunnen we zorgen dat de verschillen
minimaal, begrijpelijk en proportioneel zijn.

Circulaire Economie
De regio versterken we met een circulaire economie. “Act global, buy local!” Doordat we zoveel
mogelijk van dichtbij halen, verminderen de kilometers die het product aflegt, terwijl we de lokale
ondernemers een betere boterham verdienen. Wat we hier nodig hebben, hier produceren, hier
beschikbaar stellen, hier verhandelen, hier consumeren en ook hier recyclen.
Hiervoor moet vandeRegio de EU-Dienstenrichtlijn aanpassen om de ontstane oneerlijke
concurrentie — onder de naam van zogenaamde gelijke kansen — peil en perk te stellen. Naar
onze huidige inzichten maken eigenlijk alleen de grote ketens gebruik van deze richtlijn. De
kleine ondernemers die hiervan gebruik maken, “ontvluchten” hun eigen regionale markt en
zorgen zo voor arbeidsmigratie. Het is een taak voor de Europese Unie om deze zwakke regio’s
te versterken zodat er een goede boterham blijft te verdienen. Zodat die regio’s niet leeglopen en
een vernietigde sociale infrastructuur achterlaten.
...

Zorg en Gezondheid
…

“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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Vergrijzing
…

Beschikbaarheid van medicijnen
Op dit moment is er een nijpend tekort aan medicamenten, waardoor patiënten vaak al niet de
medicijnen krijgen. Of krijgen de medicijnen die niet de eerste keuze zijn van hun dokter.
Hiergaat het om een afdoende voorraad en productie, maar ook diversiteit van aanbod. Een deel
van dit tekort veroorzaakt minder verantwoorde situaties. Zo vindt vandeRegio dat er vanuit de
Europese Unie gekeken moet worden hoe deze voorziening gegarandeerd kan worden en
verminderd onder de invloed van de markt. Zo nodig zullen we als Europese Unie medicijnen van
de vrije markt moeten halen en “zelf” gaan produceren.

Medicijnresten
In ons oppervlakte- en gerecyclede water treffen we steeds meer medicijnresten aan. Lokale
overheden (zoals de waterschappen) en ook de Europese Unie moet opzoek gaan naar
manieren om deze resten op te ruimen en af te breken. Door deze resten vrezen we voor
toename van resistentie en ook reductie van diversiteit van de flora en fauna. vandeRegio wil dat
de farmaceutische industrie meewerkt en betaald aan oplossing om hun product uit onze
leefomgeving te krijgen en alleen toegediend bij de persoon die het medicijn nodig heeft.

Dierproeven
Voor de ontwikkeling van medicijnen moeten we een verbod op dierproeven overwegen. Er
worden namelijk genoeg alternatieven ontwikkeld. Een verbod zou de inzet van dierproeven
drastisch terugdringen. In gevallen van uiterste medische noodzaak moet de Europese Unie wel
een vergunning kunnen afgeven. Een dierproef blijft wenselijker dan het doen van proeven met
mensen.

Agrarische en voedselsector
…
Er wordt veel financiële steun gegeven aan boeren. Die hebben deze geldstromen nodig om een
nog een belegde boterham te verdienen. Toch wil ook vandeRegio sleutelen aan deze subsidies.
De agrarische sector en onze voedselvoorziening moet toekomstbestendiger worden. Door
bijsturing met subsidiestromen bespoedigen we deze transitie. Wel moet er een redelijke termijn
van verandering zijn om te voorkomen dat boeren hun levensonderhoud verliezen. Toch moeten
we ook het debat aangaan met de vraag 'of de EU überhaupt bedrijven en commerciële
organisaties financiele steun moet geven?'.
Als de Europese Unie moeten we grootschalige veehouderij ontmoedigen. In de bedrijfsvoering
gaat het om het behouden van een menselijke maat. Dit draagt bij aan het garanderen van een
kwaliteit van leven voor het dier. Terugdringen van de stress. De grootschaligheid van de
vleesindustrie werkt gesleep met dieren in de hand omdat de kosten van slacht en verwerking
elders net iets goedkoper is. Door de veehouderij te betrekken bij de regionale circulaire
economie krijgen we een duurzamere productie van vlees.

Industrie
...

“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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Natuur
...

Toerisme
Waar je trots op bent, wil je delen… en aan verdienen. Gastvrij laten zien hoe de regio is; haar
vermaak, rust, natuur, cultuur, geschiedenis, en de unieke ervaringen die de regio kan bieden. Als
regio moet je bij die eigen identiteit blijven en zorgen voor een toekomstbestendige toeristische
sector. Vanuit Europa kunnen we bijdragen aan de bereikbaarheid, behoud van eigen identiteit
en werken aan een zo duurzaam mogelijke sector en leefomgeving.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat voor vandeRegio gelijk aan toekomstbestendig, verantwoord en daadkracht.
Onze motivaties komen uit allerlei hoeken. Van goed rentmeesterschap tot progressief een
toekomst willen garanderen voor de volgende generaties en vanuit mensenrechten. Door bewust
te worden van hoeveel belasting wij als mensen zijn op onze leefomgeving en realiseren dat in
het totaal de Aarde veel te verduren heeft. Dit wordt vertaald in vele richtlijnen en verdragen om
het gedrag van overheden, industrie en inwoners te sturen. Van LED-lamp tot het
klimaatakkoord van Parijs. Toch blijft de beste richtlijn: “een beter milieu begint bij jezelf”.
Met liefde willen wij meewerken om een toekomst te bieden voor mens en dier, voor alles hier op
Aarde. vandeRegio zal wel kritisch zijn over de consistentie en waarborgen van goed bestuur. Wij
zullen sturen op innovatie en draagvlak. Iedere stap die we nemen moet op dat moment
haalbaar zijn. In iedere regio moeten we helpen om het meest optimale resultaat te bereiken,
afgestemd op de behoefte, haalbaarheid en capaciteiten. Vanuit iedere regio kunnen we
maatwerk faciliteren en de meest optimale geldstromen vanuit Europa realiseren.
Klimaatneutraal en energieneutraal zijn moreel wenselijke doelstellingen die bij alles wat wij
doen nagestreefd moeten worden.
Duurzaamheid wordt een van de grootste dossiers de komende jaren, dus wil vandeRegio dit
inzetten om te werken aan versterking van de regio’s, een circulaire economie opbouwen en
innovatie realiseren waar iedereen van profiteert. Willen we überhaupt een fractie van de
doelstellingen halen, dan moet het op de schaalgrootte van Europa en eigenlijk de gehele
planeet. Vanuit het buitenland beleid van de Europese Unie kunnen we andere landen motiveren
om haar eigen bijdrage te leveren. Hierdoor kan de eigen Europese inzet ook haalbaar worden.

Energietransitie
…

Doelstellingen terugdringen van CO2-uitstoot
Met het “akkoord van Parijs” is er binnen de Europese Unie de noodzaak ontstaan om
doelstellingen te verwoorden en die na te leven. vandeRegio zal meewerken met het zoeken naar
oplossingen waardoor deze doelstellingen dichterbij komen. Ambities zijn er om naar te leven,
maar dan moet er overheidswege wel een consequent beleid worden gevoerd. Door de willekeur
van keuzes worden nu alle maatregels als onzinnig beschouwd. Je kan geen 750 miljoen euro
investeren in aandelen KLM, of luchthaven Lelystad en vervolgens verwachten dat ieder
huishouden ruim 30-60 duizend euro investeert om van het gas af te gaan en hun huis te
verduurzamen. Terwijl juist de rest van Europa gas gaat stoken omdat het schoner is dan
steenkool.
“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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Mobiliteit
…

Bereikbaarheid op eigen kracht
(Stimuleer wandelen en de fiets!) ...

Bereikbaarheid via de weg
…
In stedelijke en industriële gebieden wordt de bereikbaarheid een steeds groter wordend
probleem.

Openbaar vervoer
Het is een voorziening van iedere Regio om een gemeenschappelijke manier van mobiliteit
mogelijk te maken. Via aanbestedingen kan dat variëren tussen een buurtbusje tot een
volwaardig bus-, tram- en trein-netwerk. Aangesloten organisaties kunnen voor hun regio
inspiratie opdoen via de expertgroep vandeRegio om andere oplossingen en aanbieders te
vinden.
vandeRegio wil investeren in een beter Europees treinnetwerk. Het moet mogelijk worden om via
een enkele reisplanning alle bestemmingen te bereiken en nog betaalbaar ook.

Luchtvaart
De luchtvaart moet zo drastisch duurzamer worden dat vandeRegio realiseert dat dit niet kan
zonder een flinke reductie van vluchten (wellicht zelfs 90%!), introductie van zware belastingen
en andere maatregelingen. Voor de eerste 750 tot 1000 kilometer van een reis zal er een
betaalbaarder en duurzaam alternatief beschikbaar moeten worden gesteld, zoals de trein. Dit is
een taak die we alleen maar op Europese schaal kunnen realiseren. Hiervoor moet ook worden
geïnvesteerd in de cultuuromslag van verre vakantiebestemmingen naar recreatie in
aangrenzende regio’s.

Bereikbaarheid via het water
…

Vrachtvervoer
…
Omdat vandeRegio juist wil investeren in een sterke regionale circulaire economie is er in
potentie dan ook veel minder behoefte aan vrachtverkeer over langere afstanden.

Ontwikkeling van zwakkere regio’s
…
Iedere regio heeft recht op een bestaansrecht. Wanneer de armoede niet meer te overwinnen is,
dan trekken de jongere generaties weg om elders te gaan werken en te overleven. Armere
regio's hebben juist ook recht op behoud van de sociale infrastructuur. vandeRegio wil dat er
wordt geïnvesteerd om de leegloop en achtergestelde positie wordt teruggedrongen.
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Green New Deal
Er komt een grote taakstelling aan in hoe wij, vanuit de overheden, de transitie naar energie- en
klimaatneutraliteit moeten begeleiden. Het zal gaan om hééééél veel geld. Ongeacht of we het
beoordelen als een morele taakstelling voor de volgende generaties en behoud van de planeet,
of als klimaathoax en verdienmodel van klimaatcowboys. Wanneer we (de politieke
meerderheid) daar vol voor gaan, dan moeten we ook zorgen dat het meeste er uit gehaald
wordt. Volledig met consistent beleid, behoorlijk bestuur en met een visie die zeer breed
draagvlak vindt. Wij stellen voor en ondersteunen de gedachte om dan een en/en/en win/winsituatie te maken. De ambitie gebruiken om op alle vlakken ambitieus te zijn. Een plan waarbij
investeringen in verduurzaming van energie, transport en industrie gepaard zal gaan met
immense investeringen in de sociale infrastructuur, inkomens- en baangarantie, verbetering van
huisvesting, een circulaire economie, geen uitbuiting van mensen, natuur en middelen… een
andere samenleving tot gevolg.
De Green New Deal (versie 2019) — zoals gepresenteerd door o.a. Alexandria Ocasio-Cortez en
Bernie Sanders, de Progressive International, European Spring en Yanis Varoufakis van
DiEM25… — is zo’n plan. Met circa 500 miljard euro per jaar in Europa over de komende 10 jaar
zullen we instaat zijn om onze uitstoot te halveren, terwijl er in werkgelegenheid en alle
voorzieningen wordt geïnvesteerd. Dit geld is beschikbaar via de huidige uitgave van Europese
staatsobligaties. Alleen een beleidskeuze moet gemaakt worden. Het plan is vergelijkbaar aan
een wederopbouwfonds, zoals het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. vandeRegio zal zich
inzetten om te zorgen dat deze investeringen ten goede van iedere regio komen. Meer bij de
armere regio’s zodat de kloof tussen arm en rijk stelselmatig wordt verminderd. Zorg dragen dat
deze uitdaging tot gevolg heeft dat iedere regio een gezonde circulaire economie heeft,
waardoor ze haar bestaanszekerheid kan waarborgen, en alles wat haar zo eigen maakt. Zo zal
vandeRegio de regio’s versterken.

Europese subsidies
Wat wij in onze regio’s willen bereiken moet ook gefinancierd kunnen worden. Hier is een
oerwoud van regelingen voor, zowel nationaal en gedecentraliseerd, evenals ook vanuit de
Europese Unie. vandeRegio kan vanuit haar “voet binnen de deur” helpen dat regio’s beter
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die al geboden worden.
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2. De prioriteiten van de regio
...en wanneer we dan naar “Brussel” gaan, dan moeten we daar ook iets komen halen. Iedere
regio heeft haar eigen problematiek en uitdagingen. De meeste zijn op te lossen in de regio zelf,
maar sommigen hebben een nationaal of zelfs Europees component. Dat is dan ook precies
waar vandeRegio voor klaar staat: haar “voet binnen de deur” gebruiken om de belangen van de
regio te behartigen.
De onafhankelijke provinciale politieke partijen worden door vandeRegio de mogelijkheid
geboden om via ons hun prioriteiten op de agenda te zetten. Wij zullen ze helpen, ook wanneer
ze (nog) geen aangesloten organisatie zijn.
In de regio’s, de gemeenten en provincies speelt vanalles, maar enkele onderwerpen hebben ook
een Europese dimensie. Deze onderwerpen komen terug in iedere regio. Hier gaat het om “de
bemoeienis” in de agrarische sector en duurzame energie (subsidies), ruimtelijke inrichting
(bestemmingsplannen), dienstensector (richtlijn) en ondernemerschap (vergunningen en
compliance). Prioriteiten van de ene regio speelt vaak ook in de naastgelegen regio’s. Veel
problematiek en uitdagingen beperken zich niet tot de soms willekeurige topografische grenzen.
Ook zijn er genoeg gevallen waar de regio een nadrukkelijk ander belang heeft dan Nederland.
Via het Europees Parlement zal dan “bemiddeling of druk” nodig kunnen zijn. vandeRegio wil
deze lobby uitvoeren voor en in naam van de regiopolitiek en zo in belang van de regio.

Groningen
Er gaat niets boven Groningen, behalve de verzakking van de gronden. Het winnen van aardgas
is lang goed gegaan. Nu de aardbevingen meer schade toebrengen groeit de weerstand alsmaar,
vooral omdat we zijn gaan realiseren dat de rijkdom “geëxporteerd” is naar “het westen”. Daar
kijken we dan ook naar om de ontstane schade te herstellen.
Voor vandeRegio had de waarde in de eigen regio moeten blijven, vanuit de circulaire economie
gedachte. Vanuit Europa kunnen we voor Groningen een “diplomatieke druk” op de nationale
overheid en betrokken industrie uitoefenen.

Fryslân / Friesland
Laat de fries een Fries zijn. Vanuit de Europese Unie kunnen we ondersteunen met de taal en
cultuur te beschermen en met ondersteuning in het onderwijs dit toekomstbestendig te houden.
De Meren ervaren veel toerisme, waarop we kunnen ondersteunen dit toekomstbestendig
behoudend te behouden. De Eilanden combineren dat met uitdagingen qua bereikbaarheid en
de grootste zorgen voor het waddengebied. Zo zou de Europese Unie zich moeten inzetten om
dit unieke gebied te behouden en streng optreden bij ecologische rampen, waaronder verloren
containers. De Wouden en op het Zand hebben de Friezen behoefte aan werkgelegenheid.
vandeRegio wil ondersteunen hier een sterke economische regio te maken met haar eigen focus.
Zo gaan we de krimp tegen en behouden we de sociale infrastructuur.
Gekscherend zullen we ook heel hard de klimaatproblematiek moeten aan aanpakken. Immers
er zijn generaties die nog nooit de Friesche Elfstedentocht heeft kunnen schaatsen.

Drenthe
...
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Overijssel
...

Twente
...

Salland
...

Gelderland
…
(Laagvliegroute Vliegveld Lelystad)

Veluwe
...

Achterhoek
...

Betuwe
...

Arnhem & Nijmegen
...

Rivierenland
...

Limburg
...

Noord-Brabant
...

Zeeland
...

Zuid-Holland
...

Noord-Holland
...
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Utrecht
...

Flevoland
...

Bonaire, Saba en St. Eustatius
Deze drie bijzondere gemeenten hebben sinds 2019 een kiescollege gekregen zodat ze ook een
(verwaarloosbare) invloed op de Eerste Kamer der Staten-Generaal kan uitoefenen. Dat is
natuurlijk onvoldoende, maar vandeRegio ziet deze regio als gelijk aan alle regio’s binnen de
Nederlandse grenzen. Wellicht kunnen we zo deze regio bovengemiddeld aan de aandacht
brengen.
Wij kunnen onvoorwaardelijk helpen bij de bestrijding van de gevolgen gedurende het
orkaanseizoen, corruptiebestrijding en rechtszekerheid.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Deze landen als regio’s zijn niet meer onderdeel van Europa, via Nederland, maar wel onderdeel
van Het Koninkrijk der Nederlanden. Goed omgaan als land met haar overzeese gebieden is een
verantwoordelijkheid die wél vandeRegio aan het hart gaat. Het waarborgen van soevereiniteit,
eerlijke verkiezingen, mensenrechten en rechtszekerheid is nodig om een regio in haar waarde
te laten. Hoe “de moeder” omgaat met “haar kinderen” is trendsettend hoe ze dat in haar eigen
grondgebied doet. Als Nederlandse fractie in het Europees Parlement kunnen we pas met een
wijzend vingertje zwaaien naar andere lidstaten, wanneer we (Nederland) haar zaken wel goed
op orde heeft.
Wij erkennen dat er een verleden is van kolonialisme, met alle gevolgen van dien. Er heeft
uitbuiting van mensen en natuur plaatsgevonden. Onze gezamenlijke geschiedenis heeft diepe
littekens achtergelaten, daar en in de gemeenschappen in Nederland. Juist daarom moeten we
(extra benadrukt) met de volste respect naar deze landen en hun bevolkingsgroepen treden.
Dubbel-op ook omdat ze (vaak) de Nederlandse nationaliteit bezitten.
Dit respect is ook te herkennen doordat beleid dat gemaakt wordt in “Brussel”, ook rekening
houdt met de gevolgen voor de niet-Europese uithoeken van het koninkrijk. En anders moeten
we hiervoor zorgdragen in de vertaalslag naar en in “Den Haag”.
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3. Positie van de individuele mens versterken
vandeRegio gaat er vanuit dat iedereen op zoek is naar kwaliteit van leven. De individuele basis is
nodig om daarna een fundament aan de samenleving te bieden. Het nationale en Europese
beleid benaderd dit vanuit het algemeen belang, waarvan wordt aangenomen dat deze
oplossingen goed is voor iedereen. Beleid uitgevoerd van bovenaf geeft geen tot amper ruimte
voor maatwerk afgestemd op daadwerkelijke behoeften.
Achter dit publieke debat is een strijd gaande tussen het identiteits- en verlichtings-denken.
Ogenschijnlijk staat dit pal tegenover elkaar. Er wordt de illusie gecreëerd dat mensenrechten
(verlichting) niet te waarborgen zijn omdat ze in strijd zijn met “de eigen groep” (identiteit)
voorop stellen. Wij zien een route hier tussendoor: de menselijke maat. Door de decentralisatie,
terug naar de regio, blijft er ruimte voor de identiteit. Door te versterken is er de overvloed waarin
alles gegund kan worden. Die keuze is te maken. Dan zou er wel voor de regiopolitiek moeten
worden gekozen en elkaar voorbij de eigen horizon het beste gunnen.
Wanneer we dan stelling nemen, wordt van ons verlangt dit te verwoorden vanuit de
machtspositie en algemeen geval. In dit geval het Europees Parlement. Toch zullen we eerst de
opmerking plaatsen: ga in gesprek met iedereen… wat heeft iemand nodig? hoe kunnen we daar
maatwerk leveren? En daarna gaan we het gesprek aan om het sociale vangnet, de
randvoorwaarden en bestaanszekerheid veilig te stellen.

Eigenaarschap
Wanneer iets jou aangaat, dan zou je moeten mee mogen praten en zelfs meebeslissen.
...

Right to Challenge
...

Gezondheid en zelfbeschikkingsrecht
Algemeen toegang tot gezondheidszorg
...

Betaalbare gezondheidszorg
…

Marktwerking in de gezondheidszorg
Zorg is een primaire levensbehoefte die we als een algemene voorziening moeten kunnen
garanderen. Marktwerking heeft tot nu toe enkel ongewenste uitwerkingen op deze garantie
gehad. vandeRegio is voorstander van beperkende maatregelen, of zelfs deze sector in geheel in
overheidshanden nemen. Exorbitante salarissen van bestuurders moeten worden teruggebracht
naar een maximaal het niveau van een specialist.

Vaccinaties
Het is goed dat we structureel kunnen voorkomen dat mensen bepaalde ziektes krijgen. Het
blijft een persoonlijke afweging of iemand gebruik maakt van deze voorzieningen.
“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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Genetische manipulatie
Als Europese Unie moeten we genetisch gemanipuleerde gewassen weren en de biodiversiteit
behouden. De gevolgen van manipulatie (van alle levende wezens) zijn niet te overzien. Ook al is
er vanuit wetenschappelijk onderzoek veel te leren, we moeten voorkomen dat dit buiten een
gecontroleerde omgeving een eigen leven gaat leiden.

Drugsgebruik en verslaving
…
Er moeten altijd manieren worden aangeboden om van een verslaving af te komen. In de meeste
gevallen zelfs worden voorkomen. De lidstaten hebben de verantwoordelijkheid om te
beschikbaarheid van verslavende stoffen terug te dringen. De liberale houding die Nederland
heeft ten opzichte van softdrugs (met name wiet) moet verdedigd worden in Europa. Wij zullen
ons inzetten in de legalisering aan de voordeur en achterdeur.

Beschikking over eigen leven
… (euthanasie, voltooid leven)

Bestaanszekerheid
Wanneer het om bestaanszekerheid gaat kijken we ook naar mensenrechten. Onder
bestaanszekerheid verstaan we ook het fundament van de piramide van Maslov. Met een in
levensonderhoud kunnen voorzienende minimumloon in de gehele Europese Unie kunnen we
dit al voor werkenden zekerstellen.

Sociaal vangnet en basisinkomen
…

Uitkeringen
…
Iedere EU-burger moet een uitkering kunnen aanvragen en ontvangen in het land en/of regio
waarin ze zich begeeft. De keerzijde van het vrije verkeer van mensen is dat het niet alleen om
arbeid en winst gaat, maar ook om zorg en bestaanszekerheid. Discriminatie op basis van
nationaliteit zou in Europa niet getolereerd moeten worden. Ieder land of regio is
verantwoordelijk voor wie zich op haar grondgebied begeeft. Om misbruik van meervoudig
ontvangen uitkeringen tegen te gaan, moet er een gegevensoverdracht of koppeling
plaatsvinden. Bijvoorbeeld dat er alleen een aanvraag gedaan kan worden in de regio waar deze
inwoner volgens de basisadministratie woonachtig is.
Pensioen
…
Aanvullende voorzieningen zijn welkom. Het stelt ieder beter instaat om een zelf geregelde oude
dag voorziening veilig te stellen. Dit pensioenfonds, ook op Europese schaal, moet wel
gegarandeerd worden door de ECB.

Recht op onderdak
…

“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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Rechten
...

Huwelijk
Liefde is ondoorgrondelijk. Volwassenen zijn wilsbekwaam om de partner(s) te kiezen waarmee
ze hun leven willen delen. Zo ook de financiële, juridische en huisvesting-kant daaraan. Eigenlijk
heeft de overheid hier niets over te zeggen. In de inclusieve open samenleving waarin wij leven
discrimineren we niet, dus moeten er mogelijkheden geboden worden om gelijkwaardig
behandeld te worden. Wanneer twee mensen hun relatie en liefde officieel willen maken voor de
staat en belastingen, dan moet dat gewoon kunnen. Deze vrijheden zouden in de gehele
Europese Unie moeten gelden.

Nationaliteit en paspoort
Iedereen heeft recht op een nationaliteit. Of zelfs meerdere.
…
De huidige paspoorten zijn gegevensdragers geworden. Wij moeten kritisch kijken naar welke
gegevens wel en welke niet belangrijk zijn om de identiteit van de houder vast te stellen.
Vingerafdrukken zonder noodzaak verzamelen, verspreiden en delen met derden (zoals de VS)
is een onacceptabele inbreuk op onze privacy. Ook moet het een keuze van de houder zijn of
deze wel/niet een geslacht vermeld.
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4. Democratische rechtsstaat versterken
Democratie betekent letterlijk dat de macht bij het volk ligt. De menselijke maat voorop. De
volksvertegenwoordiging moet daarom namens, voor en in de belangen van de gemeenschap
handelen. Gemeenschappen zijn vaak topografisch gebonden als regio. Als regio hebben we te
maken met zowel het nationale als het Europese om rekening mee te houden tot hoever we
zelfbeschikking hebben in de invulling van het democratische proces en resultaat. Op al deze
niveaus hebben we te maken met het systeem waar onze rechtsstaat uit bestaat.
In het algemeen zijn er verbeterpunten te benoemen. Vanuit ons perspectief zelfs een paar meer.
Het systeem is niet perfect, maar op dit moment wel het beste wat we er klaarblijkelijk van
kunnen maken. Gevoelsmatig komt dit over als een “zesjes cultuur”, waar net voldoende wordt
gedaan, maar we nog mijlenver verwijderd zijn van het radicaal in de praktijk brengen wat we
vanuit de theorie verstaan onder ‘democratie’ en ‘rechtsstaat’. vandeRegio legt zich er niet bij
neer, want we kunnen daadwerkelijk stappen verder maken richting de (door anderen
weggezette) utopie. Er is meer mogelijk, namelijk:

Eigen digitale politieke platform
“Een betere democratie begint bij jezelf…” — daarom moeten wij zelf ook zorg gaan dragen aan
de manier hoe wij als organisatie in contact staan en blijven met onze achterban. Het
groepsgevoel, de debatten, de samenwerking, de daadkracht kan op vele manieren worden
ondersteund. De technische realisatie heeft veel investering nodig en daar wensen we de
verkregen geldstromen vanuit de zetel(s) in het Europese Parlement mede voor te gebruiken. Dit
platform en gereedschapskist zal inzetbaar zijn voor de gehele regiopolitiek; van de fractie in het
Europese Parlement tot aan de onafhankelijke partijen in uw gemeenteraad.

Burgertop
…

Stemmen op thema’s
Wij zoeken naar een manier hoe er meer betrokkenheid bij de politiek kan ontstaan. Eens in de
zoveel jaar een stem op een partij, waarvan bij de meeste mensen de inhoud van haar
programma’s onbekend is, laat staan te controleren en te verantwoorden wat haar stemgedrag
doet met dat mandaat. Door te stemmen op thema’s kan er een preciezer draagvlak ontstaan en
gericht bijgestuurd worden. Hiermee worden ook onvertegenwoordigde combinaties van
standpunten aangestipt. In deze experimenten wil vandeRegio faciliteren.

Referenda
Volksraadpleging is het meest ultieme mandaat. Met de juiste vraagstelling en informatie kan de
“wisdom of the crowds” worden benut om te zorgen dat er draagvlak ontstaat. Een referendum is
de uitgelezen kans om een publiek debat te faciliteren. Dit kan gebeuren op alle schaalgrootte.
Wat vandeRegio betreft bouwen we een referendum-cultuur op zoals de Zwitsers die hebben: op
meerdere vaste momenten in het jaar een keuze voorleggen aan het volk. Dit is een gezonde
manier om verantwoording af te leggen, zonder dat verkiezingen gekaapt worden omwille een
proteststem.
Er moet als instrument een Europees referendum komen die gelijktijdig gehouden kan worden.
De (tussen)uitslag mag niet het stemgedrag van inwoners in een andere regio/land mogen
“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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beïnvloeden.

Demonstratierecht
…
De Europese Unie moet PER DIRECT zich gaan inzetten om politieke gevangenen bij haar
lidstaten vrij te laten. Op het moment van schrijven heeft (tot zover wij weten) Spanje en
Verenigd Koninkrijk één of meerdere politieke gevangen.

Kiesstelsel herzieningen
Het hellend vlak dat is ontstaan door de opstapeling van kiesdrempels, andere obstakels en
privileges moet aangepakt worden. In de representatieve democratie die onze open samenleving
nodig heeft moeten ook minderheden de mogelijkheden krijgen/behouden om gelijkwaardig
deel te nemen aan de volksvertegenwoordiging. Over de breedte van Europa zijn er grote
verschillen en daarmee ook willekeur ontstaan. Doordat er alleen nationale kiesstelsels zijn blijft
ieder land in haar eigen stelsel geloven, terwijl er veel kritiek zou ontstaan wanneer de nationale
politieke partijen geconfronteerd worden met de stelsels elders. Het establishment heeft vaak
privileges opgebouwd die ze zichzelf — als wetgever van de eigen kieswet en bepaling
financiering — hebben toegekend.
Door een Europees kiesstelsel zal het mogelijk worden om ook een stem uit te brengen op een
volksvertegenwoordiger met een andere nationaliteit en groepering die niet vertegenwoordigd is
in het eigen land. Hierdoor kan er ook een werkelijke Europese visie verwoord worden in plaats
van alleen maar bescherming van de nationale belangen.
Met een Europees kiesstelsel zal het mogelijk worden om laagdrempeliger het verloop van
verkiezingen waar te nemen en zo waarborgen dat het eerlijk verloopt. Er zullen meer mensen de
specialistische kennis hebben en kunnen krijgen, zodat de controle leidt tot een zelfcorrigerend
systeem ter bescherming van het afglijden naar een “rigged system”.

Stemrecht vanaf 16 jaar.
Het gaat om betrokkenheid te creëren. Jong geleerd te stemmen en nadenken over de vele
politieke onderwerpen, geeft dat jongeren later dit ook blijven doen. Op de middelbare school is
vaak meer ruimte voor debat, dan op vervolgopleidingen met meer gelijkgestemden, of op de
werkvloer. Er worden meer dan genoeg besluiten genomen die de toekomst van de jongeren-nu
beïnvloed. Onderwijs, huisvesting, werk en het uitgaansleven is allemaal sterk gereguleerd.
Daarom zouden ze ook over dit beleid mee moeten mogen praten. Door verkiezingen eens in de
5 jaar, zijn er nu dus stemgerechtigden die pas op hun 22 ste pas mogen stemmen. We moeten
zorgen dat de kans 50% is dat iemand heeft mogen stemmen zodra ze meerderjarig zijn
geworden. Vanaf 16 jaar stemrecht bevorderd dit.

Lobby register
Lobby dient open en transparant te gebeuren. Van de lobbyisten moeten we mogen verwachten
dat ze haar werk op principieel juiste wijze doet. Met een register ontstaat er enigszins grip op
deze sector. Immers, de belangen die de volksvertegenwoordiging behartigd moeten in balans
blijven staan tot het algemeen belang en de beloften waarmee ze verkozen is. Inzicht in welke
belangen zich bovengemiddeld laat horen (en hoeveel geld daarmee gemoeid is), geeft ook aan
welke belangen zich niet zo mondig kan presenteren. Met een register kunnen lobbyisten en
volksvertegenwoordigers zich verantwoorden.
“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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vandeRegio heeft zich tot doel gesteld om de regio meer het voetlicht te geven. Aan de hand van
dit werkprogramma mag u aannemen welke belangen wij in welke wijze behartigen. Wanneer er
twijfel ontstaat, dan staan wij u graag te woord.

Ombudsman
…

Klokkenluiders
…
Alle klokkenluiders moeten in bescherming worden genomen tegen repercussie vanwege de
gemelde misstanden. Er moeten meerdere programma’s ontstaan, zodat iemand daadwerkelijk
veilig kan zijn. Er moet pragmatisch een verdediging gelegd kunnen worden ten opzichte van
overheden, omdat de misstanden daar, niet het gevolg mag hebben dat die overheid dan ook
verantwoordelijk is voor de bescherming van de klokkenluider. Er moet een internationale asielregeling komen voor klokkenluiders.

Onderzoeksjournalistiek
Onafhankelijke media en de bereidheid om naar de waarheid te graven zorgen ervoor dat de
misstanden die er zijn voor het voetlicht komen. De openbaringen die ze doen verplicht om
verantwoording af te leggen. De Europese Unie moet zorg dragen dat onderzoeksjournalisten
niet hoeven te vrezen voor hun leven, vervolging en intimidatie. De Europese Unie moet een
fonds beschikbaar stellen die garandeert dat onderzoeksjournalistiek uitgevoerd kan blijven
worden.

Belastingparadijs
Er is ongelijkheid van belastingsystemen in Europa. Bedrijven en zeer-vermogenden worden
verleid en gedwongen om te gaan zoeken naar de meest efficiënte constructie om de
bedrijfsvoering en vermogenspositie te optimaliseren. Dit moeten we gelijk trekken. Voor
vandeRegio mag het niet zo zijn dat werkgelegenheid en kapitaalkracht wegtrekt omdat een
andere regio of land een oneerlijke concurrentiepositie biedt.
Op de handel van goederen en diensten wordt er al belasting (BTW) geheven. Hiermee wordt de
begroting van dat land bekostigd en daarmee de sociale infrastructuur. Ook zou er een belasting
moeten komen op de handel in aandelen. Deze belasting dringt de korte termijn speculatie
terug. Bedrijven gaan niet meer snel over van hand-tot-hand en daarmee worden deze
onderdelen van de sociale infrastructuur die in de open markt zijn, niet langer aan de huidige
grillen van de economische markten overgeleverd. Ook moet de vennootschapsbelasting gelijk
worden getrokken in de gehele Unie (bijvoorbeeld 15%). Dit is een maatregel waardoor de 'race
naar de bodem' een halt toegeroepen wordt en de concurrentie tussen lidstaten tegengegaan.
De wens om vermogen veilig te stellen van de “rovende handen van de overheden”, is er wel één
waar een open en eerlijk debat over gevoerd moet worden. Vergeleken met andere landen
wereldwijd en met ons eigen verleden, wordt er momenteel zeer veel belasting op alles geheven.
In allerlei vormen en steeds ingewikkelder wordende constructies. vandeRegio wil het gesprek
aangaan over de proportionaliteit van belastingen en hoe deze verhouden tot de investeringen in
de sociale infrastructuur. Het systeem moet versimpeld worden, belasting-op-belast moet er uit,
en het moet transparanter worden waar de gelden naar toe gaan.
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Het blijft wel een strijd om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

Panama
...

Nederland en Ierland
… (belastingafspraken, brievenbusfirma, loyalties schuiven, drugsgelden, ...)
… (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Luxemburg, Malta en Cyprus
…

CumEX
Er moet zo snel mogelijk een onderzoek op Europees niveau plaats nemen naar fraude met
dividendbelasting. Ook moet er in dit onderzoek kritisch worden gekeken naar de (nationale)
belastingdiensten en de toezichthouders, waaronder ook de EBA (bankensector) en ESMA
(financiële markten).

The City (Londen en Isle of Man)
...

Corruptie bestrijden
…

EU-Dienstenrichtlijn
…
Als onderdeel is er een notificatierichtlijn die verplicht dat iedere gemeente al haar beleid
voorlegt aan de Europese Unie. “Als het maar iets met Europa te maken heeft” — dus alles.
Hierdoor wordt het onmogelijk voor gemeenteraden hun eigen bestemmingsplan vast te stellen,
en ondermijnt Europa de soevereiniteit van de regio.

ISDS
… (tegen, zou uit ieder verdrag moeten worden gesloopt, als zijnde onwettig rechtsmiddel)

Vrijheid van media
…
EU-landen die de vrijheid van media schenden moeten financieel worden gestraft. Hiervoor is het
wel nodig dat er een onafhankelijke rechter die veroordeling kan doen, op basis van een
algemene richtlijn die de vrijheden van de media omschrijft. Een politieke meerderheid kan er
voor zorgen dat het ene land wel en de andere niet gestraft wordt — dat is nog meer
ondermijnend van de democratische rechtsstaat.

Constitutionele toetsing
…
“het stille midden spreekt zich #samen uit”
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Vanuit de Europese Unie moeten we eisen van landen dat ze voor iedere inwoner het mogelijk
maken om wetten te laten toetsen aan de grondwet. Wetgeving dient consistent te zijn. Wanneer
er inconsistentie ontstaat omdat er een conflict is met de nationale constitutie dan wel Europees
recht moet deze wetgeving teruggestuurd kunnen worden, ook nadat het in werking is getreden.
Wanneer landen hiervoor geen afdoende regeling treffen (door invoer Constitutioneel Hof), dan
zou de inwoner terecht moeten kunnen bij een hof van de Europese Unie.
Er is binnen het Europees Parlement de oproep om EU-landen zoals Hongarije en Polen een
sanctie op te leggen. Het (voor)oordeel is dat deze landen de rechtsstaat in eigen land
ondermijnen. Hiervoor is een Europese richtlijn nodig die definieert welke eigenschappen en
kwaliteiten een democratische rechtsstaat moet hebben. Op basis hiervan zou een
Constitutioneel Hof — eventueel op Europees niveau — dan uitspraak moeten doen, met een
strafbepaling, om sanctie (bijvoorbeeld boete) op te leggen. Wanneer we deze veroordeling
overlaten aan de besluitvorming van de landen zelf, of de Europese Commissie, de Raad van
Ministers of het Europees Parlement, dan wordt dit een machtsmiddel waar de politieke
meerderheden wegkomen met de ondermijning als "beste jongetje van de klas". De rechter kan
in deze kwesties wel objectief tot een onafhankelijk en consequent oordeel komen.
vandeRegio is voorstander van beperking door de rechter van de absolute macht die via de
wetgever kan worden toegeëigend. Het wijzigen van de spelregels mag niet via een hellend vlak
(détournement de pouvoir) resulteren in de ondermijning van de democratische rechtsstaat.
Wetgeving zou consistent moeten blijven om de rechtszekerheid te waarborgen.

Europese Grondwet
In 2005 stemde een meerderheid (consulterend 61,6%, opkomst 63,3%) van de Nederlandse
bevolking tegen een Europese Grondwet, evenals Frankrijk (bindend 54,9%, opkomst 70%). Via
een omweg “met een ander kaftje” kregen we het Verdrag van Lissabon. Toch kan een grondwet
de nodige zekerheden bieden voor de inwoners van Europa. Om dit verschil te maken moeten
we wel een aantal weeffouten herstellen, dan wel terugdraaien.
vandeRegio is voorstander van de oproep om de inwoners van Europa samen te brengen en een
nieuwe democratische grondwet voor Europa te ontwikkelen. De Europese Unie wordt
momenteel bestuurd door een verzameling van verdragen die zijn opgesteld door niet-verkozen
diplomaten en ministers van nationale overheden. Hiervoor zullen we een serie van
burgertoppen moeten organiseren, die van regio tot regio reist, met de vraag wat mensen willen
en verwachten van een nieuwe Europese Grondwet. Dit proces zal resulteren in een referendum
welke verzoekt dat een Constitutionele Vergadering — bestaande uit democratisch verkozen
volksvertegenwoordigers uit geheel Europa — om deze nieuwe democratische grondwet op te
stellen.

Auteursrechten & Copyright Directive
…

Open Data en Open Source
Door Open Data en Open Source beschikbaar te stellen aan de algehele bevolking staan er
geregeld mensen op die kansen zien in die gegevens om een sprong vooruit te maken. Een
nieuwe dienst en gereedschap tot gevolg.
…
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Van overheidsinstellingen moeten we mogen verwachten om te innoveren en haar operationele
continuïteit te waarborgen.

toegepast op wet- en regelgeving
vandeRegio ziet kansen binnen de digitalisering van het proces van wet- en regelgeving, maar
ook noodzaak om daar gereedschap voor te ontwikkelen. Om grip te krijgen moeten er
elementen gestandaardiseerd worden, met geautomatiseerde analyse, om menselijke rariteiten
objectief boven water te brengen.
Hierbij moet worden toegevoegd dat beleidskeuzes gemaakt moeten worden op basis van
metingen. Te vaak wordt er een berekeningsmodel gebruikt, die de werkelijkheid en haar
excessen niet beschrijft. Het berekeningsmodel is vaak niet toegankelijk en controleerbaar. De
complexiteit zorgt er voor dat maar een enkeling zo’n systeem doorgrond. De gefingeerde en
gegenereerde data moet worden gepubliceerd, evenals de broncode van het berekeningsmodel.
Ieder onderdeel, keuze en algoritme moet verantwoord en gedocumenteerd zijn.
Ook de letter van de wet — een menselijk analoog besturingssysteem — moet naast
gepubliceerd ook beschikbaar worden gesteld om te debuggen, patchen en updaten. Het
toestaan om met software-ontwikkel paradigma een open community te vormen, zo wordt de
kring bevoegden uitgebreid voorbij de volksvertegenwoordiging die als wetgever optreed, tot
een zelfcorrigerend systeem met in potentie draagvlak onder de algehele bevolking.

Privacy
…
PSD2
…
GDPR
...

Artikel 11 en 13 (Internetcensuur)
…

Vrijheid van Meningsuiting
…

Nep-Nieuws en Propaganda
...

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

27

Europees Parlement 2019-2024

WERKPROGRAMMA vandeRegio

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

5. Standpunten over (de instituties van) Europa
Wij hebben de wens om hoop terug te brengen naar Europa, voor iedere regio. Wij delen een
visie waar Europa ruimte biedt aan democratie, duurzaamheid, welvaart en vrede. Wij willen
bijdragen aan een lange-termijn-visie, zodat we een betere wereld achter te laten hebben voor de
generaties die na ons komen. Er zijn vele uitdagingen die op ons pad komen: variërend van de
schaarsheid van natuurlijke grondstoffen, tot automatisering van de arbeidsmarkt, tot de
vernietiging van de leefomgeving. Hiervoor moeten wij met elkaar gewaagde keuzes maken.
Door locatiegericht te produceren en de markt compact te maken tot een circulaire economie. Zo
kunnen we de natuur, cultuur, sociale ontwikkeling en publieke diensten beschermen. Wij
moeten afstappen van het “elders” halen. Uiteindelijk moet iedere regio zelfvoorzienend kunnen
zijn om een duurzame samenleving in stand te kunnen houden. Dit geldt niet alleen voor de
regio’s uit Nederland, maar uit de gehele Europese Unie en zelfs ook daarbuiten. Wanneer wij
realiseren dat onze hebzucht elders schade aanricht en ons gedrag daarop aanpassen, dan
verhogen we de levensstandaard overal. Wij moeten gaan denken in elkaars win/win situatie.
Dit is een alternatief ten opzichte van waar Europeanen nu mee geconfronteerd worden. Mensen
worden verdeeld tussen onverschilligheid en boosheid; tussen technocratie en autocratie;
tussen elite en populisme; tussen hen die de huidige Europese Unie in alle macht willen
verdedigen en hen die het voorgoed wil vernietigen. Een alternatief die luistert naar beide
argumenten voor en tegen en de bezwaren willen oplossen door een ander en beter Europa te
maken. Een Europa die dichterbij de belofte komt van wat Europa kan zijn.
Wij zijn ons bewust dat zo’n programma zeer ambitieus kan zijn. Zeker op bepaalde punten.
Terwijl ook op andere het zo voor de hand liggend is, dat er wordt vergeten dat te realiseren.
Onze insteek moet blijven om de inwoners en het gehele politieke systeem te inspireren, dat ze
aansluiten in die coalitie voor democratische verandering. Daar is vandeRegio ook maar een klein
onderdeel van. In heel Europa en zelfs de gehele wereld moeten miljoenen inwoners samen
sterk gaan staan, zodat de verandering onweerstaanbaar wordt.

“Wat gebeurd er eigenlijk in de Europese Unie?”
Een van de grootste gebreken is dat de inwoners amper tot geen idee hebben wat er in “Brussel”
afspeeld. Deze toegankelijkheid komt deels doordat de media er voor kiest om zich
voornamelijk te richten op het nationale, anderzijds ook omdat de inwoners niet bewust zijn dat
eigenlijk de Europese Unie van een hogere orde is dan het eigen land. Ook omdat we eigenlijk
alleen maar nationale politieke partijen hebben, die amper spreken over hun “voet binnen de
deur” in “Brussel”. In veel gevallen komt het verhaal niet verder dan 1) wat kunnen we halen en 2)
waar is een mening van onvrede over. Eveneens wordt er vooral gefocust op wat de Europese
Commissie en de Raad van Europa willen, zoals er in Nederland de regering als spreekbuis is.
Wanneer we betrokkenheid van de inwoners bij
en verantwoording van de
volksvertegenwoordiging willen, dan moeten we zorgen dat de volgende generatie
Europarlementariërs zelf actief de communicatie naar hun achterban gaan opzetten. vandeRegio
zal niet wachten op de anderen, maar zelf gaan zoeken naar een actieve strategie en passende
stijl. Zo zullen we zelf deze taakstelling op ons nemen. Luister en kijk naar de regelmatige
rapportages en weet wat er allemaal op ons af komt. Deze informatiestroom is nodig om daarna
ook iets met de transparantie en beïnvloeding te kunnen doen. Het is nodig om te kunnen
zorgen dat de belangen van de regio worden behartigd.
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Europese Unie tegenover het nationale en regionale
…

Relatie Europese Commissie en Raad van Europa tot de regering
...

Relatie Europees Parlement tot de Eerste Kamer der Staten-Generaal
…

Relatie Europees recht ten opzichte het nationaal recht
… (het Europees recht is van hogere orde dan nationale wetgeving, omdat het doorwerking heeft
in ieder land)

Relatie van decentrale overheden en regio’s tot de Europese Unie
…

Hoe het Europees Parlement te gebruiken om op nationaal en regionaal niveau
verandering te bewerkstelligen?
…

Uitbreiding van de Europese Unie
In principe moet de EU gaan afzien van verdere uitbreiding van het aantal lidstaten.
Expansiedrang mag niet een doelstelling zijn van de Europese Unie. Wanneer een land
toetreding wenst, uit eigen overweging, moet dat mogelijk blijven. Na zorgvuldige
onderhandeling zal een gelijkwaardige relatie ontstaan. Een uitbreidingsstop zal zorgen voor een
verbetering van de relatie van huidige lidstaten.

Turkije
De Europese Unie moet stoppen met de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Er zijn wat
Turkije betreft voldoende bezwaren op het gebied van de democratische rechtsstaat waardoor ze
niet in de Europese rechtsorde past. Ook moet de mensenrechten-situatie sterk gaan
verbeteren.

Artikel 50
vandeRegio vindt dat ieder land en/of regio het recht moet behouden om uit de Europese Unie te
treden. Om welke reden dan ook! Hierbij moeten beide partijen zich daadkrachtig en dienstbaar
aan de ander op moeten stellen om dit ook daadwerkelijk succesvol te kunnen voltooien. Het
huidige proces waar het Verenigd Koninkrijk in zit verloopt ondermaats (zie Dossier Brexit,
elders in dit programma).
Ook al snappen wij de bezwaren waardoor we niet meer in de Europese Unie kunnen blijven,
vandeRegio vindt dat we eerst de kans moeten nemen en krijgen om van binnenuit verandering
te bewerkstelligen. De vraag die wij stellen is of Nederland zelf wel die problemen het hoofd kan
bieden. Is Nederland wel een betere gastheer voor haar inwoners? Uittreding geeft veel
onzekerheden. Wel blijft uittreding een ultiem veto-recht die wellicht ooit moet worden gebruikt.

Artikel 7
Op dit moment wordt Polen en Hongarije bedreigd met een Artikel 7-procedure. De reden
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hiervoor is dat er de politieke mening is dat deze twee landen de democratische rechtsstaat aan
het uithollen en ondermijnen zijn. vandeRegio is voorstander om te komen tot een richtlijn en
wettelijk kader die daadwerkelijk de democratische rechtsstaat omschrijft. Dan zou via een
Europees Constitutioneel Hof het oordeel kunnen worden geveld dat een lidstaat daadwerk
deze kwalijke stappen onderneemt. Daarna kan er ook een passende (financiële) sanctie
kunnen worden opgelegd.

Europees Parlement
…
Het Europees Parlement zou het recht op initiatief moeten krijgen. Hierdoor kan de rechtstreeks
verkozen volksvertegenwoordiging het wetgevende traject starten, haar eigen agenda bepalen
en is ze niet afhankelijk aan de welwillendheid van de Raad van Ministers en de Commissie.
De maandelijkse volksverhuizing van Brussel (commissies) naar Straatsburg (plenaire zitting), en
terug, is een onnodige belasting van het systeem. Het zou beter zijn wanneer er één plaats is
waar het Europees Parlement zetelt. Alleen al met het oog op de klimaatdoelstellingen van Parijs
en de kapitaal-zucht van dubbele kantoor en huisvesting benodigdheid.
● Commissie buitenlandse zaken [AFET]
○ Subcommissie mensenrechten [DROI]
○ Subcommissie veiligheid en defensie [SEDE]
● Commissie ontwikkelingssamenwerking [DEVE]
● Commissie internationale handel [INTA]
● Commissie begroting [BUDG]
● Commissie begrotingscontrole [CONT]
● Commissie economische en monetaire zaken [ECON]
● Commissie werkgelegenheid en sociale zaken [EMPL]
● Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid [ENVI]
● Commissie industrie, onderzoek en energie [ITRE]
● Commissie interne markt en consumentenbescherming [IMCO]
● Commissie vervoer en toerisme [TRAN]
● Commissie regionale ontwikkeling [REGI]
● Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling [AGRI]
● Commissie visserij [PECH]
● Commissie cultuur en onderwijs [CULT]
● Commissie juridische zaken [JURI]
● Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken [LIBE]
● Commissie constitutionele zaken [AFCO]
● Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid [FEMM]
● Commissie verzoekschriften [PETI]

Europese Commissie
Juist de zwaktes van het Europees Parlement veroorzaakt de overmacht van de Europese
Commissie. Hierboven heeft vandeRegio uiteengezet hoe dit enigszins ingeperkt kan worden.
Eveneens zou de voordracht van de leden voor de Commissie worden gedaan door het
Parlement en niet langer door de nationale regeringen. Dit zou met een stemmethode moeten
gebeuren die zorg draagt dat de commissie een afspiegeling is van de samenstelling van het
Parlement (en daarmee de algehele Europese bevolking), zowel nationaliteit als ideologische
stroming. Dit om te zorgen dat minderheden gerepresenteerd blijven.
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Raad van Europa
Stellig gezegd: is overbodig en onwenselijke voortzetting van nationale regeringen. Hevel deze
bezigheden over naar de vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Europees Centrale Bank
Het recht van “trekking” (geldcreatie) behoort toe te komen aan de staat. Voor de ECB evenals in
Nederland — zie art. 104 Gw — zelf, moet dit vergeven privilege bij de commerciële banken
ontnomen worden. Door dit terug te plaatsen bij een centrale en overkoepelende bank, welke
ook nogmaals ter verantwoording geroepen kan worden door de volksvertegenwoordiging,
zouden speculaties en verrijking (rente over schuldcreatie) worden tegengegaan. Zo kan ook
beter op basis van politieke keuzes een beleid worden uitgezet en is de staat (minder tot) niet
overgeleverd aan de grillen van de financiële markten. De visies van de Unie kunnen dan
betrouwbaarder gerealiseerd worden.
vandeRegio verzoekt meer transparantie en openbaarheid over de rol die de ECB in nam
gedurende de vele bankencrisissen, evenals ten opzichte van Griekenland.

Begrotingsregels
Er wordt de norm gehanteerd van 3% ten opzichte van het nationaal bruto product. De
begrotingsregels zijn opgesteld met een doel, die passend moet worden nageleefd. Het doel is
dat de benarde financiële situatie van het ene EU-land niet op de schouders van de rest zal
rusten. Er moet naar een andere vorm worden gezocht dan straffen. Straffen zal altijd een
financieel aspect hebben en dat zal vervolgens het moeilijker maken om bij de volgende
begroting wel aan de begrotingsregels te voldoen. Wel moet ieder land gelijkwaardig
omspringen met de richtlijnen; Frankrijk en Duitsland hebben geen recht op een privilege.

De Euro
Soms rekenen we nog terug naar de gulden. De waarde danwel gevoelswaarde van alles is in de
laatste twintig jaar meer dan gehalveerd en dat doet pijn. De nostalgie en daarmee denkbeeldige
zeggenschap over onze eigen nationale economie en eigen portemonnee vindt vandeRegio erg
begrijpelijk. Toch is de euro een voldongen feit geworden en geeft deze één-munt-één-markt
ook een overdaad aan voordelen.
Een lokale munt, naast de euro, zou wel bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie
en daarmee iedere regio kunnen versterken.

Verdrag van Schengen
De één-munt-één-markt met het Verdrag van Schengen heeft tot gevolg dat er binnen de
Europese Unie een vrij verkeer is van goederen en mensen. Zo hebben wij één gezamenlijke
grens en moeten we gezamenlijk het ongewenst verkeer over die grens beperken. Wat
ongewenst is, is een politieke keuze. Voor vandeRegio is het van belang dat we beschermend zijn
van de leefbaarheid van de regio's en het garanderen van de mensenrechten. In de tweespalt
tussen de vrije markt en de wederom opkomende xenofobie (waar wij nadrukkelijk afstand van
nemen!), willen we een midden vinden. Een lichte vorm van beperking van vrij verkeer zal voor de
regio’s het haalbaarder maken om een circulaire economie te realiseren en de afbraak van
voorzieningen tegen te gaan. Ook moeten onze (buiten)grenzen open blijven voor vluchtelingen.
Immers de belofte van Europa is “het land van vrede”.
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De aanscherping van externe en interne controles mogen nooit de kenmerken hebben van
regelmatige en structurele beperking. Grenscontroles zouden een specifiek doel moeten hebben
voordat het te overwegen is. Voor dat specifieke doel moet de maatregel van grenscontroles wel
proportioneel en doeltreffend zijn.

Europees leger
Samenwerking wordt aangemoedigd. Het brengt militaire culturen dichterbij. Vrede in Europa
komt mede voort door het omzetten van het wij-zij-denken tot een ons-denken. Toch is
vandeRegio geen voorstander om de volgende stap tot vorming van een Europees leger te
maken. Van een leger wordt een daadkracht en inzetbaarheid verwacht. Voor de verdedigende
taken zijn de samenwerkende nationale legers al ruim voldoende. vandeRegio wenst dat Europa
vredelievend is, zich niet ongepast in buitenlands beleid inmengt en daarbij past geen houding
van een agressor bij.

Europees Hof van Justitie
…
Het Europese “Openbaar Ministerie” moet een rol krijgen bij de vervolging van
grensoverschrijdende criminaliteit. Criminaliteit stopt niet bij de open grenzen. De vervolging
moet adequaat blijven en daar is een rol weggelegd op Europees niveau. Wel is het een
voorwaarde om de Nederlandse liberale benadering tot softdrugs te kunnen behouden.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Als rechtbank past ze als hoogste orgaan de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens
toe.
…

Europese publieke omroepen
Er is naast de nationale en commerciële zenders ook behoefte aan een publieke omroep op
Europese schaal. Als aanvullende dienst. Hiermee kan een breder Europees perspectief geboden
worden. Naast nieuws, journalistiek omtrent thema’s die in de Europese Unie op de agenda
staan, maar ook het koesteren van de culturele diversiteit en identiteit binnen Europa. De
nationale media zijn zeer selectief over wat er in andere landen (ook) speelt. vandeRegio stelt wel
de eis dat de aanbesteding van dit media-aanbod open en transparant gebeurd. Alle aanbieders
hebben gelijkelijk recht op Europese financiering.

Eurovisie songfestival
...

Wetenschappelijk onderzoek
...

Kunstmatige Intelligentie & Big Data
…
De Europese Unie moet een onderzoek starten naar de risico’s van het toepassen van
kunstmatige intelligentie, al was het maar om de bewustwording van de digitale revolutie bij de
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Europarlementariërs te vergroten.

Astronomie en Ruimtevaart
… (zie CEEP)

Europees Comité van de Regio's
In dit adviserende orgaan heeft Nederland 12 zetels van mensen die zg. direct zijn verkozen of
een politiek mandaat uitoefenen. Deze vertegenwoordiging zou een representatieve
afspiegeling moeten zijn van de gemeentelijke en provinciale volksvertegenwoordiging. Immers
33% stemt in Nederland bij de gemeenteraadsverkiezingen op een onafhankelijke lokale partij.
Op dit moment zijn die zetels vergeven nevenfuncties via de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), wat eveneens kenbaar is aan de beperkt
toegestane lidmaatschappen van Europese fracties. De Europese fractie European Free Alliance
(EFA) is niet een van die fracties, terwijl daarbij juist de Europarlementariërs uit de vele regio's
zijn aangesloten. Dit orgaan zou moeten reorganiseren voordat ze daadwerkelijk namens de
regio en haar minderheden zou mogen praten… Ook hier is de stem van de regio gekaapt door
de nationale partijen die het establishment vormen. Deelname van vandeRegio aan Europese
verkiezingen, en versterking van de regiopolitiek, is een manier om deze monopolie stapvoets te
doorbreken.

Verdrag van Maastricht (1992) en Lissabon (2007)
…
In 2005 waren er referenda over een Europese Grondwet. De bevolking van Nederland en
Frankrijk stemde in een meerderheid tegen. De inhoud werd vervolgens “met een ander kaftje”
als het verdrag van Lissabon gewoon aangenomen. De analyse van die wilsverklaring is nog
nooit voltooid, en daarmee zijn ook niet de mogelijke bezwaren verwerkt.
Medio 2022-2025 is een nieuw verdrag te verwachten. Dan zou wat betreft vandeRegio zowel het
Europees Parlement evenals de rol voor de regio’s worden versterkt. Europa zou meer
gedemocratiseerd moeten worden om te voorkomen dat ze uiteenvalt.
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Dossier BREXIT (artikel 50 procedure betreft Verenigd Koninkrijk)
Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is een lastig onderwerp. Namelijk,
er zitten vele elementen in en die hebben verschillende gevolgen en onderlinge verbanden. Ook
voor de stellingname hierover. Daarom hebben we gekozen tussen vraag en antwoord,
beantwoord vanuit wat voor vandeRegio relevant is.
Hebben de Britten het recht om uit de EU te stappen? Ja, ieder land — en volgens ons ook regio —
zou soeverein moeten mogen blijven, of (weer) worden. Artikel 50 maakt dit deels mogelijk en
het is vanaf het begin een voorziene situatie. Daar zouden wij als de Europese Unie ook volledig
aan mee moeten werken.
Mogen landen en regio’s zoals de Schotten in de EU blijven? Ja, van vandeRegio wel, want de EU
zou verwelkomend moeten zijn voor regio’s, ook wanneer “hun land” een andere mening heeft.
Zoals Catalonië en Spanje, en alle regio’s die een vrijheidsstrijd voelen om hun eigen taal en
cultuur te waarborgen, en daarmee hun identiteit, terwijl ze zich onderdrukt voelen. Europa zou
een Unie van gelijkwaardige regio’s moeten worden, waar alle ruimte en wederzijds respect is
om de eigen identiteit te behouden, met de groeiende samenwerking die al bijna 75 jaar vrede (*)
in Europa mogelijk maakt.
Is een referendum over Brexit een juist middel geweest? Ja, maar het was beter geweest wanneer
de Britten met elkaar hadden afgesproken dat twee-derde de benodigde meerderheid zou zijn
geweest. Door de huidige uitslag van een paar stemmen boven de 50%, is er juist een grote
weerstand, met verwijten en schaamte, omdat het andere kamp ook bijna 50% vertolkt. De
gedachte dat een iets andere opkomst een andere uitkomst zou kunnen hebben. Het meest
moeilijke is de interpretatie van de niet-stemmers en welk gevolg dit heeft op de interpretatie
van de mening van haar volk.
Was het referendum een misleiding van het volk? Ja, (achteraf) niemand lijkt het gevolg te
hebben overzien. Hierdoor is er gestemd met onvoldoende kennis. Toch heeft het debat wel
mensen aan het nadenken gezet en met elkaar in gesprek gebracht. Deze betrokkenheid is juist
goed geweest. Wellicht is dan het uiteindelijke stem-moment onhandig, omdat dan opeens de
dialoog plotsklaps afgelopen is en in een existentiële crisis is beland. Toch moet men verder...
Zou de Artikel 50 procedure beter moeten worden uitgevoerd? Ja, want er wordt nu al twee jaar
alleen maar onduidelijkheid geboden. Dat heeft gevolgen voor heel Europa. In het klein heeft dit
gevolgen voor de 26 of 29 zetels die er te verdelen zijn in de verkiezingen van 23 mei 2019. In het
groot onzekerheid omtrent alles wat we qua werk, handel, vakantie en meer met het Verenigd
Koninkrijk willen plannen. Ook is het een smeulend vuurtje dat het vrijheidsdenken versterkt,
evenals de repressie, dat door populisten en heersende elite wordt aangewakkerd om afstand te
willen gaan nemen van de belofte die de Europese Unie is.
Moet er een harde exit komen? Nee, een zachte. De Britten zouden een omgangsregeling
moeten kiezen en krijgen zoals Noorwegen of Zwitserland heeft. De (bestraffende) houding die
de Europese Commissie en de Raad van Europa inneemt is kwalijk te noemen. Het
ogenschijnlijk klungelige van de Britse regering wordt hierin benut om de mening van de
Europeanen te bevooroordelen. Een zachte exit maakt het ook mogelijk dat er in de toekomst
ook gewoon een pijnloze herintrede kan plaatsvinden.
Is Brexit een voorval, het begin, of het einde? Alle drie. Als voorval is het iets waar we mee om
moeten gaan. Bij het opstellen van het Verdrag van Maastricht is toen bewust een scenario
voorzien dat het voor een land mogelijk moet zijn om ook uit de Unie te stappen. Als een goed
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huwelijk, moet je ook kunnen scheiden. Dat gebeurd nu ook. Als het begin is het dan de eerste
keer dat een land uittreed en zo de continue expansiedrift afremt. Het is een begin omdat een
land zich uitspreekt dat ze binnen de Europese Unie niet voldoende in hun waarde gelaten wordt
als regio. Kiezen voor het idee het zelf beter te kunnen en willen. Hiermee laat ze de dynamiek
tussen “de moeder” en “de kinderen” zien. Het is voordehandliggend dat de Britten voor hun
eigen culturele identiteit kiezen. Als het einde is het typerend voor de houding dat “die puberale
vrijheidsdrang” niet geaccepteerd wordt. En daarmee maakt de Unie het overduidelijk hoe ze
eigenlijk om wil gaan met (regionale) minderheden, waardoor ze het vertrouwen in haar wezen
ter discussie laat stellen.
Is de volgende stap een Nexit (exit van Nederland uit de EU)? Nee, wat betreft vandeRegio (nog)
niet. De nadelen en tekortkomingen van de EU worden niet weggenomen door het te vervangen
door een “onafhankelijk” Nederland. Wellicht worden ze alleen verbloemt, en ondergesneeuwd
door nieuwe, zodat het nog langer duurt voordat problemen bij de wortel aangepakt kan worden.
Deze samenwerking in Europa biedt namelijk ook zoveel goeds en kansen. Wel moeten we zeer
kritisch blijven over de koers die de Europese Unie vaart en onze rol en bewegingsruimte daar in.
Gaat Nederland goed om met de naderende Brexit? We moeten aannemen dat de StatenGeneraal en de regering de beste keuzes maken en stappen ondernemen. Vanuit het regionaal
perspectief kunnen wij alleen maar vertrouwen hebben in hoe “Brussel” en “Den Haag” dit voor
ons doet. Wij kunnen alleen maar informeren bij potentieel gedupeerden van de Brexit over hoe
de zaken ervoor staan. De regio’s zijn hierin onthand. Wanneer het er straks nog toe doet, zou
vandeRegio hier nog wel graag haar mening over willen geven.
Er zijn namelijk zeker wel principiële bezwaren in hoe sommige tijdelijke wetgeving wordt
gemaakt. Bijvoorbeeld de voorziening die is getroffen van hoe in Nederland de resterende 3
zetels (verhoging van 26 naar 29 zetels) worden toegewezen voor het Europees Parlement
wanneer de uittreding van het Verenigd Koninkrijk wel doorgaat, maar niet op tijd voordat er
verkiezingen zijn. In dat geval worden deze extra zetels als bonus vergeven aan de partijen die al
minimaal 1 zetel verkregen hadden. In de praktijk zou dit er dus op neerkomen dat de
kiesdrempel — kiesdeler is benodigd voordat zetel wordt toebedeeld — eigenlijk op een
kunstmatige manier met 11,5% is verhoogd. Evenals dat hierbij het restzeteltoewijzingmechanisme van de “grootste gemiddelden” de grootste partijen wederom buitenproportioneel
bevooroordeeld. Dit is een uitvergroting van de ongelijke voet die in de Kieswet is ingebakken
(art. 4,3,1 Gw / art.Y2 jo. P6-P9 Kieswet).
Ook Artikel X van de Verzamelwet Brexit holt in potentie de checks and balances van het
wetgevingsproces uit. Ze neemt bevoegdheden naar de regering, terwijl die bij de StatenGeneraal liggen, vanuit het argument van efficiëntie en urgentie. Hierin wordt de taak van
verantwoording afleggen . Dit alles benadrukt nogmaals dat de termijn van 2 jaar voor een
Artikel-50-procedure te kort is gebleken en dat de onwillendheid van volksvertegenwoordigers
aan beide kanten van het Kanaal het (ongewenst) vertraagd en saboteert om er een nette softe
exit van te maken.
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6. Europa versterken
Vrede
Stabiliteit
Innovatie
Open Internet
Ruimtevaart

Duurzaamheid
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7. Impact op Nederland
Zomer- en wintertijd
vandeRegio wil geen stelling nemen in deze onzinnige discussie. Iedere regio heeft haar eigen
culturele ritme. Voor het Nederlandse ritme zou (ook) zomertijd langere sociale avonden geven,
want "18:00 gaan we eten". We kunnen beter een discussie hebben over de 9-17h kantoortijden
en de hoeveelheid files dat veroorzaakt. Een oplossing zit meer in thuiswerken, dichter bij huis
en de vrijheid om eigen werkuren te kunnen kiezen.
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8. Impact op de wereld
Plasticsoep
In de gehele Europese Unie moet er een statiegeld op plastic flessen komen? Ja. Het gaat om het
terugdringen van plastic zwerfafval en verantwoordelijkheid nemen tot de plasticsoep. Statiegeld
is een goed middel om plastic zwerfafval terug te dringen, maar het is ook niet de enige
strategie. Iedere regio moet haar eigen oplossing mogen kiezen in de verantwoordelijkheid
nemen de achterliggende problematiek te overwinnen. Fabrikanten van verpakkingen zouden
ook verplicht moeten worden om te zoeken naar biologisch afbreekbare alternatieven.

Ontwikkelingssamenwerking
...
Ontwikkelingshulp is een middel om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld om de noodzakelijke
wens het arme land te ontvluchten terug te brengen, waarmee de levensstandaard "daar" wordt
verbeterd. Iedere bijsturing hierin moet qua effectiviteit en mensenrechten worden afgewogen.
De EU heeft de morele verplichting om de mensenrechtensituatie in de gehele wereld te
verbeteren en te garanderen.

Vluchtelingen
We moeten mensen waardig behandelen.

Asielprocedure
Een asielaanvraag leidt tot een gedegen onderzoek naar de noodzaak iemand een veilige
bestemming te gunnen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn.
...

In de regio opvangen
…
Ontwikkelingshulp is een middel om de noodzaak voor economisch vluchten terug te brengen.

Evenredige verdeling
De EU-landen moeten elkaar helpen. Het is een gezamenlijk probleem dat de afgelopen jaren in
Griekenland en Italië "de vluchtelingen aanspoelden". Ieder mens heeft recht op een
menswaardig bestaan en tentenkampen passen niet in die visie.

Terrorismebestrijding
Van tijd tot tijd wordt onze samenleving wakker geschud door incidenten met een hoge impact.
Er vallen doden. De angst zoekt naar een vijand. Binnen onze samenleving leeft een idee dat er
een strijd wordt geleverd die onze manier van leven bedreigd. Als bedreiging wordt er gewezen
naar extremisten, in de meeste gevallen met een islamitische inslag. Dit zijn incidenten die een
continu niveau van angst in stand houdt. Het zijn incidenten die in de laatste zeventig jaar een
politieke lading heeft en anders wel toebedeeld krijgt. Dit zijn uitspattingen die ook de stabiliteit
van de overheden ter discussie stelt.
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…
vandeRegio heeft geen behoefte aan een gemeenschappelijke database waarin gegevens over
personen die van terrorisme worden verdacht worden verzameld. Deze database is een aanslag
op de privacy van inwoners en het recht om verondersteld onschuldig te zijn tot een veroordeling
van een verdachte. In de bestrijding van vele soorten criminaliteit is er al wel de uitwisseling van
gegevens door Europol. Het aanleggen van een database specifiek voor terrorismebestrijding
heeft verschillende privacy en beheer bezwaren. Verdenkingen kunnen ook onterecht zijn en
dan is de registratie schadelijk voor die persoon. Ook zijn er verschillende definities van
terrorisme vanuit de prioriteiten van diverse regeringen, waardoor die verdenking gebruikt wordt
om specifiek activisme te bestrijden evenals de bevolking te blijven vangen in angst.

Buitenland beleid
Hoe wij binnen onze grenzen willen leven, heeft ook invloed op hoe wij daarbuiten ons opstellen.
De diplomatieke relaties tussen de EU en andere landen in de wereld is bepalend voor de
toekomst.

Rusland
… (sancties, de Krim, instabiliteit Oekraïne, MH17; uitstoot door ontdooien van de toendra,
gasleveringen, kernenergie, kernwapens)

Verenigde Staten van Amerika
… (tech-bedrijven, big-pharma, media, militaire missies, )

China
… (made in China, nieuwe Zijderoute, staatsleningen)

Israël, Palestina en Syrië
… (vredesbesprekingen, soevereiniteit, stabiliteit)

Saudi Arabië
… (mensenrechten, Yemen, olie)

Iran
… (regio stabiliteit, kernenergie en kernwapens)
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Zendtijd voor Politieke Partijen
In de campagne voor het Europees Parlement krijgt iedere partij enkele blokken zendtijd. In circa
2,5 tot 3 minuten de mogelijkheid om een boodschap op tv te krijgen.

Uitzending 1: 2 mei 2019 0:20 NED1
Europa moet gaan veranderen, ze moet gaan democratiseren, anders valt ze uiteen
vandeRegio wil de regiopolitiek een "voet binnen de deur" geven in Brussel.
op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europese parlement
[0:16] 1 op 3 stemde op een regionale onafhankelijke politieke partij bij de
gemeenteraadsverkiezingen -[0:22 Green new Deal] Er staan grote politieke keuzes voor de deur.
Hoe we zo'n plan noemen doet er niet toe, het gaat er om wat wij ermee willen bereiken.
[0:31] Dus, zo moeten wij investeren in:
●
●
●
●
●
●

voedselproductie binnen een circulaire economie
duurzame industrie
onderwijs en opleidingen
ruimtelijke inrichting
betaalbaarheid, en
hoe we onze samenleving vormgeven

[0:42 Change EVERYTHING] Wij moeten alles veranderen
het gaat om onze toekomst
en met regiopolitiek kunnen we besluiten zoveel mogelijk op het laagste niveau leggen
[0:51] wie jou gaat vertegenwoordigen, dat bepaal jij
Wij gaan met elkaar in gesprek
In een publiek debat informeren en draagvlak creëren
-- en hoe gaan we dit in iedere regio realiseren?
[1:03] Wij moeten gaan zorgen dat wij samen plannen gaan maken met een eenduidige visie.
Wij moeten de mensen opleiden en beschikbaar hebben om aan deze technologische
veranderingen te kunnen werken.
Dit moeten we samen gaan doen.
[1:21] Iedereen heeft recht op een inkomen waarmee ze hun gezin mee kunnen onderhouden.
Voor elkaar zorgen.
[1:25] Kennisoverdracht. Creativiteit delen. De oude dag weer menselijk maken.
[1:35] Hiermee bepaal jij ook hoe ambitieus wij samen onze toekomst gaan vormgeven
en jij bepaald hoe er wordt omgegaan met de belangen uit de regio.
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[1:40] Wij leven in een steeds individuelere digitale samenleving. Transparantie ontmoet de
grenzen van de overheid en de grens tot wat we niet meer kunnen accepteren.
[1:46] De volgende stop, is het volgende plan dat ons zal verrassen.
[1:50] daarvoor gaan we stemmen om Europa bij te sturen in belang van ons en de regio.
[1:58] Wij moeten de Vrijheid van Informatie beschermen. Ons internet wordt steeds verder
beperkt.
[2:07] Steeds vaker worden regio's, ook in Europa, beperkt in hun meningsuiting en
zelfbeschikking. Er worden upload filters geplaatst en andere vormen van censuur. Onze
bankgegevens liggen straks op straat. En onze patiëntgegevens trouwens ook.
[2:20] Dat moeten we terugdraaien. Daarom moeten we stemmen voor het Europees Parlement.
Zorgen dat er een regionaal geluid komt.
[2:30] In heel Europa zijn er regio's waar de eigen taal en cultuur -- die eigen identiteit -- onder
druk staat. Zelfs zo erg dat er politieke gevangen zijn binnen het beschaafde Europa.
[2:38] Waar zet jij je voor in?
[3:00] Lijst 15, vandeRegio & Piratenpartij, staat voor dat andere Europa

Script 1: Europa van de Regio’s
● “U staat in de rij. Te wachten totdat u geholpen wordt. Voor u staat iemand. Achter u staat
iemand. De kans is groot dat u in 2018 op een onafhankelijke lokale partij stemde. U
stemde op iemand die u kent en vertrouwd. Eén op drie raadsleden is niet lid van
nationale partij.
● 23 mei 2019: verkiezingen voor het Europees Parlement
● Europa [het continent] is altijd een lappendeken geweest van regio’s met hun eigen
identiteit. Eigen belangen. Eigen gebruiken en cultuur.
● De lage landen zijn een lappendeken van regio’s. De provinciën.
● Door de onderlinge strijd te beëindigen. Te zoeken naar vrede, door en zodat we handel
drijven, met elkaar in contact staan, vinden we steeds groter wordende vormen van
stabiliteit. Door gelijkwaardigheid en gunnen komen we tot bestuur.
● Van een gemeenschap, een dorp, stad, gemeente, regio, provincie, land tot aan de huidige
Europese Unie… en we maken de verandering mee van groepsdenken (“van eigen bloed
en geloof”) naar nationalisme (“waar eigen volk en land voorop staat”) naar
individualisme (“eindigend in eigenbelang”) en terug naar groepsdenken (“in elkaars
belang”). En iedereen heeft een mening over wat ze de beste toestand vindt — waarin
geluk wordt gevonden — en die mening mag iedereen hebben: dat noemen we (ook)
democratie.
● Dat aan het volk (“de inwoners, de mensen”) de macht toekomt, daarom hebben we
verkiezingen. Wie kan u vertegenwoordigen?
● Menselijke maat: kwaliteit van leven…
● Zelfbeschikking vandeRegio: politiek van onderaf
● Eenheid in verscheidenheid: elkaar in waarde laten
● 33% stemt lokaal bij gemeenteraadsverkiezingen & 200.000 stemmen bij afgelopen
Provinciale Staten >> het draagvlak is er in Nederland om de regio voorop te zetten
● Een zetel vandeRegio in Europees Parlement betekent een “voet binnen de deur” om
(onafhankelijk / zonder tussenkomst van partijpolitiek) op te komen voor de belangen
van uw regio — vandeRegio is dienstbaar aan de gehele regiopolitiek en wil deze
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versterken.
● Help de onafhankelijke volksvertegenwoordigers u te vertegenwoordigen. In uw
gemeente, in uw provincie, en nu ook in de buitenpost van het Europees Parlement.
● Stem zodat wij samen vandeRegio zijn.

Script 2: In het belang van Europa
● ...

Script 3: Samen werken aan de digitale vrijheden
● …

Script 4: Uw stem telt NIET
● “Pakt u even snel uw stembiljet en een rood potlood?!”
● Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Nederlandse verkiezingen
voor 26 van de 751 zetels, volgens de Nederlandse regels.
● (art. 4, 3, 1, 50, 59 Gw) vandeRegio is van mening dat iedere Nederlander gelijkelijk recht
heeft te kiezen en worden verkozen; en op gelijke voet te worden benoemd; dat
discriminatie op politieke gezindheid niet is toegestaan; dat de Staten-Generaal het
gehele Nederlandse volk dient te vertegenwoordigen; en dat deze grondwetsbepalingen
als voorwaarden geldt van alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft.
● U, en heel Nederland, deelt die mening. Dit zijn de spelregels die de grondwet bepaald
waar onze verkiezingen aan moeten voldoen. Zo bepalen we de koers die we willen
varen. Zo hebben we vormgegeven aan onze “democratie” met volksvertegenwoordiging.
Zo werkt het systeem.
● Sorry, maar uw stem telt NIET!
● Wanneer u niet stemt, dan stemt u in met de keuzes die anderen maken.
● Wanneer u wel stemt, dan moeten we kijken wat er met uw stem gebeurd:
○ Deze verkiezing kent een kiesdrempel van bijna 4% (Y2 jo. P7.2: 1/26de, circa
180.000). Dus stemt u op verandering door een lijst die niet iedereen kent, dan telt
uw stem niet mee. Uw keuze kan onmogelijk een zetel krijgen.
○ Van de lijsten die wél minimaal één zetel krijgen, die vertegenwoordigen alvast
een deel van de samenleving (P6). Uw stem heeft bijgedragen.
○ Maar uw stem is niet van gelijke waarde als die van uw buurman. In de berekening
voor de toewijzing van de restzetels is een stem op een grote partij meer waard.
Veel meer waard! Zoveel zelfs dat deze meerdere restzetels kan krijgen, met een
aanzienlijk kleiner overschot. En met een stem op de grootste stemt u in met het
beleid dat al wordt uitgevoerd, dus: uw stem telt niet!
●
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Versie management
Dit is een dynamisch werkprogramma. De volgende versies worden voorzien.
omschrijving

verwacht

1.*

regionale programma’s voor de Provinciale Staten verkiezingen

2.0

voor de kandidaten en aangesloten organisaties

2.1

met aanvullende stellingname in stemhulpen verwerkt

21 april 2019

2.2

met aanvullende stellingname vanuit de campagne verwerkt

22 mei 2019

2.3

aanvulling aan de hand van inwerkprogramma Europees
Parlement

23 september 2019

2.4

aanvulling van dossierkennis verkregen in het eerste jaar

24 mei 2020

2.5

… tweede jaar

25 mei 2021

2.6

… derde jaar

26 mei 2022

2.7

… vierde jaar

27 mei 2023

2.8

… vijfde jaar

3.0

verkiezingsprogramma 2024-2029

20 maart 2019

28 december 2023
30 januari 2024

Het werkprogramma is voornamelijk bedoeld voor de “interne organisatie”. Door dit
werkprogramma weten kandidaten en aangesloten organisaties waar vandeRegio voor staat en
of ze zelf ook achter de boodschap kunnen (gaan) staan. Het is een uitgangspositie om het
debat aan te gaan en wellicht zelfs van mening te veranderen. Ook zal het een naslagdocument
blijven voor de activiteiten in het Europees Parlement.
Vanwege dat het werkprogramma met bovenstaande regelmaat wordt gepubliceerd, verwachten
we ook dat diverse mensen dit zullen lezen vanuit hun beroep. Met name verwachten we dat
journalisten en makers van stemhulpen door het werkprogramma zullen grasduinen.
Ook al wensen we de gehele bevolking te betrekken, dit document is daar niet het juiste middel
voor.
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Naslagwerken
Dit werkprogramma behandeld niet uitputtend alle standpunten. De opzet van de Kiesvereniging
is juist dat het als koepel voor de aangesloten organisaties fungeert. Vanuit het netwerk van
regiopolitiek komen er vele programma’s naar voren waaruit wij kunnen en hebben geput. Voor
alles wat we niet aanstippen, kan er wel een inhoudelijke visie zijn omschreven in enig
naslagwerk.
(!) N.B. Niet al deze partijen en organisaties zijn bij vandeRegio aangesloten, of wij bij hen. Wel
doen we ons best om in het belang van de gehele regiopolitiek te spreken, ook wat daar op
aansluit, dienend te zijn aan de belangen en van daaruit is juist wel die verwijzing hier
opgenomen. De samenwerking die er op het moment van schrijven nog niet is, kan er natuurlijk
wel komen. Door nu al compatibel te proberen te zijn, zal het inhoudelijke deel in ieder geval
overbrugbaar moeten zijn.
●

Onafhankelijke Senaats Fractie: Regio politiek & kwaliteit leven
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●

Fryske Nasjonale Partij (Fryslân)
Provinciaal Belang Fryslân (Fryslân)
Partij van het Noorden (Groningen)
Groninger Belang (Groningen)
STERK Lokaal (Drenthe)
Lokale Partijen Gelderland (Gelderland)
LOKAAL-Limburg (Limburg)
Lokaal Brabant (Noord-Brabant)
Partij voor Zeeland (Zeeland)
Lokale Partijen Zuid-Holland (Zuid-Holland)
Ouderenpartij NH (Noord-Holland)
U26 (Utrecht)

Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
Code Oranje (Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland)
European Free Alliance: Building a Europe for ALL peoples
(in samenwerking met EFA/Greens)
○ ...

●

European Spring
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Democracy in Europe Movement 2025
Generation.s (Frankrijk)
RAZEM (Polen)
Livre (Portugal)
Alternativet (Denemarken)
Dem-A (Italië)
Demokratie in Bewegung (Duitsland)
ΜέΡΑ25 (Griekenland)
Demokratie in Europa (Duitsland)
Reacciona y Actúa (Spanje)
Nouvelle Donne (Frankrijk)
Der Wandel (Oostenrijk)

●

Progressive International (wereldwijd)

●

Piratenpartij (Nederland): TK2017

○
○

The Sanders Institute (Verenigde Staten van Amerika)
European Pirateparty: Common European Elections Programme
(in samenwerking met EFA/Greens)

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

44

Europees Parlement 2019-2024

WERKPROGRAMMA vandeRegio

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

Inhoudsopgave
WERKPROGRAMMA

0

0.1. Voorwoord

1

0.2. Inleiding

2

0.3. Uitgangspunten

3

0.4. Visie

4

Europa van de Regio’s

4

Europa van de common sense en vrede

4

0.5. Organisatiestructuur

6

0.6. Campagne en leiderschapsstijl

9

Doelen:

9

0.7. Overweging

10

1. Regio’s versterken

11

Onafhankelijk regionale politiek en bestuur

11

Taal en Cultuur

12

Onderwijs

12

Lokale arbeidsmarkt

12

Thuiswerken

12

Arbeidsmigratie

12

Minimumloon

12

Circulaire Economie

12

Zorg en Gezondheid

13

Vergrijzing

13

Beschikbaarheid van medicijnen

13

Medicijnresten

13

Dierproeven

13

Agrarische en voedselsector

13

Industrie

14

Natuur

14

Toerisme

14

Duurzaamheid

14

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

45

Europees Parlement 2019-2024

WERKPROGRAMMA vandeRegio

Energietransitie

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

14

Doelstellingen terugdringen van CO2-uitstoot
Mobiliteit

15
15

Bereikbaarheid op eigen kracht

15

Bereikbaarheid via de weg

15

Openbaar vervoer

15

Luchtvaart

15

Bereikbaarheid via het water

15

Vrachtvervoer

15

Ontwikkeling van zwakkere regio’s

16

Green New Deal

16

Europese subsidies

16

2. De prioriteiten van de regio

17

Groningen

17

Fryslân / Friesland

17

Drenthe

18

Overijssel

18

Twente

18

Salland

18

Gelderland

18

Veluwe

18

Achterhoek

18

Betuwe

18

Arnhem & Nijmegen

18

Rivierenland

18

Limburg

18

Noord-Brabant

18

Zeeland

18

Zuid-Holland

19

Noord-Holland

19

Utrecht

19

Flevoland

19

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

46

Europees Parlement 2019-2024

WERKPROGRAMMA vandeRegio

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

Bonaire, Saba en St. Eustatius

19

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

19

3. Positie van de individuele mens versterken
Eigenaarschap

19
20

Right to Challenge

20

Gezondheid en zelfbeschikkingsrecht

20

Algemeen toegang tot gezondheidszorg

20

Betaalbare gezondheidszorg

20

Marktwerking in de gezondheidszorg

20

Vaccinaties

21

Genetische manipulatie

21

Drugsgebruik en verslaving

21

Beschikking over eigen leven

21

Bestaanszekerheid

21

Sociaal vangnet en basisinkomen

21

Uitkeringen

21

Recht op onderdak

22

Rechten

22

Huwelijk

22

Nationaliteit en paspoort

22

4. Democratische rechtsstaat versterken

23

Eigen digitale politieke platform

23

Burgertop

23

Stemmen op thema’s

23

Referenda

23

Demonstratierecht

24

Kiesstelsel herzieningen

24

Stemrecht vanaf 16 jaar.

24

Lobby register

24

Ombudsman

25

Klokkenluiders

25

Onderzoeksjournalistiek

25

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

47

Europees Parlement 2019-2024

WERKPROGRAMMA vandeRegio

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

Belastingparadijs

25

Panama

26

Nederland en Ierland

26

Luxemburg, Malta en Cyprus

26

CumEX

26

The City (Londen en Isle of Man)

26

Corruptie bestrijden

26

EU-Dienstenrichtlijn

26

ISDS

26

Vrijheid van media

27

Constitutionele toetsing

27

Europese Grondwet

27

Auteursrechten & Copyright Directive

28

Open Data en Open Source

28

toegepast op wet- en regelgeving

28

Privacy

28

Artikel 11 en 13 (Internetcensuur)

29

Vrijheid van Meningsuiting

29

Nep-Nieuws en Propaganda

29

5. Standpunten over (de instituties van) Europa

30

“Wat gebeurd er eigenlijk in de Europese Unie?”

30

Europese Unie tegenover het nationale en regionale

31

Relatie Europese Commissie en Raad van Europa tot de regering

31

Relatie Europees Parlement tot de Eerste Kamer der Staten-Generaal

31

Relatie Europees recht ten opzichte het nationaal recht

31

Relatie van decentrale overheden en regio’s tot de Europese Unie

31

Hoe het Europees Parlement te gebruiken om op nationaal en regionaal niveau
verandering te bewerkstelligen?
31
Uitbreiding van de Europese Unie

31

Turkije

31

Artikel 50

31

Artikel 7

32

Europees Parlement

32

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

48

Europees Parlement 2019-2024

WERKPROGRAMMA vandeRegio

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

Europese Commissie

32

Raad van Europa

33

Europees Centrale Bank

33

Begrotingsregels

33

De Euro

33

Verdrag van Schengen

33

Europees leger

34

Europees Hof van Justitie

34

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

34

Europese publieke omroepen

34

Eurovisie songfestival

35

Wetenschappelijk onderzoek

35

Kunstmatige Intelligentie & Big Data

35

Astronomie en Ruimtevaart

35

Europees Comité van de Regio's

35

Verdrag van Maastricht (1992) en Lissabon (2007)

35

Dossier BREXIT (artikel 50 procedure betreft Verenigd Koninkrijk)

36

6. Europa versterken

38

Vrede

38

Stabiliteit

38

Innovatie

38

Open Internet

38

Ruimtevaart

38

Duurzaamheid

38

7. Impact op Nederland

39

Zomer- en wintertijd

39

8. Impact op de wereld

40

Plasticsoep

40

Ontwikkelingssamenwerking

40

Vluchtelingen

40

Asielprocedure

40

In de regio opvangen

40

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

49

Europees Parlement 2019-2024

WERKPROGRAMMA vandeRegio

Evenredige verdeling

versie 2.1.2 (5 mei 2019)

40

Terrorismebestrijding

40

Buitenland beleid

41

Rusland

41

Verenigde Staten van Amerika

41

China

41

Israël, Palestina en Syrië

41

Saudi Arabië

41

Iran

41

Zendtijd voor Politieke Partijen

42

Uitzending 1: 2 mei 2019 0:20 NED1

42

Script 1: Europa van de Regio’s

43

Script 2: In het belang van Europa

44

Script 3: Samen werken aan de digitale vrijheden

44

Script 4: Uw stem telt NIET

44

Versie management

45

Naslagwerken

46

Inhoudsopgave

47

“het stille midden spreekt zich #samen uit”

50

Europees Parlement 2019-2024

