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Nota bij beantwoording Kamervragen over het karakter 
en het moment van provinciale statenverkiezingen

Het antwoord op vraag 5 is afgestemd met de collega's van het ministerie van 
OCW (vanwege de beleidsverantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor 
Cultuur en Media voor regionale media).

In het antwoord op vraag 4 merkt u wel op dat u graag met de Kamer in gesprek 
gaat over mogelijke oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen. Dit 
naar aanleiding van een voor het eerste kwartaal van dit jaar toegezegde 
Kamerbrief over dit onderwerp.

U meldt op dit moment geen voornemens te hebben om spreiding van 
statenverkiezingen mogelijk te maken (antwoord op vraag 3). U wijst op het risico 
dat spreiding voor een lagere opkomst kan zorgen. Ook wijst u op het eerder 
ingediende grondwetsvoorstel dat de vaste koppeling loslaat tussen het moment 
van de provinciale statenverkiezingen en de Eerste Kamerverkiezing. Dat 
grondwetsvoorstel behelst een verkiezing van de Eerste Kamer in helften, en zal 
ertoe leiden dat provinciale statenverkiezingen minder worden gedomineerd door 
de Eerste Kamerverkiezing en door de aandacht voor landelijke thema's die daar 
mede een gevolg van zijn. De vragenstelster vraagt overigens zelf ook in 
hoeverre dit voorstel kan bijdragen aan versterking van het eigen karakter van de 
statenverkiezingen (vraag 6).

Geadviseerd besluit
Instemmen met de antwoorden en ondertekenen van de aanbiedingsbrief.

Aanleiding
Beantwoording van Kamervragen van Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) over 
het karakter en het moment van provinciale statenverkiezingen.

Kern
Aanleiding voor de vragen is het feit dat de provinciale statenverkiezingen sterk 
worden gedomineerd door de landelijke politiek. Lid Van Dijk vraagt uw oordeel 
over het voorstel van Theo Rietkerk en Eddy van Hijum om de statenverkiezingen 
niet langer op één dag te houden. Zij verwijst naar een artikel hierover uit 
Elseviers Weekblad en een opinieartikel van Rietkerk en Van Hijum in De Stentor. 
Beide artikelen zijn bijgevoegd.
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