
 

Notitie ter agendering 

Politiek en maatschappelijk gesprek over de neerwaartse spiraal van 

intolerantie 

 

 

Inleiding 

Nederland en ook Woerden worden steeds voller en drukker. Inmiddels wonen er in Nederland 17.3 

miljoen mensen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorspelt dat er in 2030 meer dan 18 

miljoen mensen in ons land zullen wonen. Woerden heeft momenteel 52.000 inwoners en de 

prognoses wijzen op 60.000 inwoners in 2030. 

Wanneer we met meer mensen dicht op elkaar wonen zullen we steeds bewuster zijn van elkaars 

aanwezigheid. Wanneer die aanwezigheid van de ander als negatief wordt ervaren spreken we van 

overlast. Met die overlast wordt de Woerdense politiek geconfronteerd wanneer het o.a. gaat over 

thema’s als het geluid van kerkklokken, openstelling van winkels op zondag, waslijnen en vuurwerk.  

Nederland is een vrij en tolerant land. Diverse artikelen in onze grondwet verwijzen daar naar. In zijn 

boek “On Liberty” (1859) schreef de Britse filosoof John Stuart Mill over het schadebeginsel. Vrij 

vertaald wordt in dit schadebeginsel gesteld dat de vrijheid van het individu reikt tot aan het punt 

waar het de ander schade toebrengt. In het liberale Nederland was het voor lange tijd zo dat, binnen 

de wet, iedereen zijn gang kon gaan zolang anderen er maar geen last van hadden. Dat lijkt te 

veranderen. 

In de wetenschap wordt gesteld dat een goede theorie omkeerbaar is. Wanneer 1+2=3 geldt dan 

geldt 3-2=1 ook. Wanneer het schadebeginsel van Mill wordt omgedraaid dan geldt dat wanneer 

iemand schade van andermans gedrag ondervindt, die iemand de individuele vrijheden van die ander 

mag beperken.  

In een Nederland en Woerden dat steeds voller en drukker wordt zullen steeds meer mensen last van 

de ander hebben. Met het omgekeerde schadebeginsel van Mill in de hand kunnen individuen dan 

steeds meer beperkingen worden opgelegd. Voor ieder standpunt is namelijk wel een meerderheid 

te vinden en die meerderheid (soms met maar 1%) kan dan de minderheid de wil opleggen.  

Wanneer buurman/vrouw A meewerkt aan een vuurwerkverbod om buurman/vrouw B het knallen 

te verbieden, kan buurman/vrouw B bezwaar maken tegen het trompetgeschal waar 

buurman/vrouw A plezier aan beleeft. We eindigen dan in een maatschappij waarin van iedereen 

plezierige zaken worden afgenomen. We komen dan terecht in een neerwaartse spiraal van 

intolerantie.  

 

 



Agendering en bespreekpunten 

Met deze notitie als onderlegger wil Fractie Bakker het onderwerp; “De negatieve spiraal van 

intolerantie”, agenderen voor een bespreking in de Woerdense gemeenteraad. 

Bespreekpunten: 

1. Hoe staan Woerdense politieke partijen tegenover de thema’s tolerantie en intolerantie? 

2. Wil de Woerdense gemeenteraad lokale regels toevoegen aan de landelijke/internationale 

regels betreffende tolerantie en intolerantie en als dat zo is wat zijn daar voor dan de 

kaders? 

3. Hoe toetst de Woerdense politiek mbt thema’s die geen grote rol in politieke 

partijprogramma’s en verkiezingsprogramma’s hebben gespeeld, het draagvlak in de 

Woerdense samenleving? 

 

Namens Fractie Bakker, 

Reem Bakker 

 

 

 

  


