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uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 
 

onderwerp 
 

Geachte mevrouw Spies, 

 

Hartelijk dank voor uw brief waarin u het concept wetsvoorstel politieke ambtsdragers 
(wijziging Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet) ter consultatie voorlegt aan 
het  IPO. Wij hebben het voorstel voorgelegd aan de colleges van gedeputeerde staten. 
Zij hebben hierover provinciale staten geconsulteerd. Onderstaand treft u onze reactie 
aan. 
 
Blijkens de Memorie van Toelichting worden de trajecten over de vermindering van het 
aantal politieke ambtsdragers op nationaal en decentraal niveau separaat benaderd. Wij 
zijn evenwel van mening dat, ondanks het procedurele verschil (wijziging Grondwet 
versus wijziging Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet), er sprake moet zijn van 
integrale afweging en besluitvorming. Kortom, een wijziging van het aantal politieke 
ambtsdragers op decentraal niveau kan niet worden doorgevoerd zonder duidelijkheid 
over de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers op nationaal niveau. Wij zijn 
daarom van mening dat dit voorstel tegelijkertijd met een voorstel tot vermindering van 
het aantal politieke ambtsdragers op nationaal niveau in procedure gebracht moet 
worden. Vooruitlopend daarop treft u onderstaand onze inhoudelijke reactie aan op het 
voorstel.   
 
Zoals ook  opgenomen in de Bestuursafspraken 2011-2015, onderschrijven de provincies 
het belang van een sterke, compacte overheid die efficiënt is georganiseerd, slagvaardig 
opereert en zo min mogelijk onnodige bestuurlijke drukte veroorzaakt. Het belang 
hiervan wordt onder de huidige economische en financiële omstandigheden alleen maar 
groter. Mede tegen deze achtergrond nemen de provincies hierin zelf 
verantwoordelijkheid. Zo is het aantal gedeputeerden in de in 2011 aangetreden colleges 
van gedeputeerde staten in totaal met 17 procent verminderd.  
 
In paragraaf 4 van de Memorie van Toelichting is vermeld noch meegewogen dat 
Provinciale Staten met ingang van 2007 al zijn verkleind met ruim 25 procent (van 764 
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zetels vóór maart 2007 naar op dit moment 566).  In de Memorie van Toelichting ontbreekt 
een verwijzing hiernaar, hetgeen evenwel belangrijk is bij het inschatten van de 
consequenties van het conceptwetsvoorstel voor provincies. Meer concreet: indien het 
wetsvoorstel wordt aangenomen zullen de Provinciale Staten in een periode van minder 
dan 10 jaar met bijna 45 procent worden verkleind tot 424 zetels. Dit gaat dus veel 
verder dan de voorstellen voor de volksvertegenwoordigende organen van gemeenten en 
waterschappen.  
 
De provincies hechten aan kwalitatief hoogwaardige volksvertegenwoordigende organen 
en besturen. Staten- en raadsleden geven nu al aan dat de werkdruk sterk toeneemt en 
het daardoor steeds lastiger wordt hun volksvertegenwoordigende rol waar te maken. Dit 
wordt nog eens versterkt door een aantal nieuw te behartigen taken als gevolg van 
diverse decentralisaties (regeerakkoord, Bestuursafspraken). Er zijn zorgen bij provincies 
dat een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers ertoe leidt dat de kwaliteit 
en professionaliteit verder onder druk komen te staan. Dit maakt het dichten van de 
kloof tussen burger en bestuur moeilijker.  
 
Tegen deze achtergrond staan wij kritisch tegenover verschillende stellingnames die in de 
Memorie van Toelichting als motivering voor het voorstel worden gehanteerd. Een 
voorbeeld hiervan is dat volgens het kabinet door een kleinere volksvertegenwoordiging 
de politieke verbrokkeling vermindert, zodat het debat op hoofdlijnen gevoerd kan 
worden waardoor snellere besluitvorming kan plaatsvinden. Dit vinden wij te kort door de 
bocht geformuleerd. Snellere besluiten zijn niet altijd beter. Complexe vraagstukken 
vragen om een zorgvuldig besluitvormingsproces. Minder partijen in de staten is ook niet 
per definitie beter. Statenleden en politieke partijen vertegenwoordigen een pluriforme 
samenleving.  
 
Ten slotte constateren wij dat u wat betreft het maximale aantal wethouders vast blijft 
houden aan een andere benadering dan voor het maximale aantal gedeputeerden. Wij 
zijn van mening dat hier het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zou moeten 
gelden. De vrijheid die vooral grote gemeenten behouden om maximaal zeven 
wethouders te benoemen staat niet in verhouding tot het uitgangspunt dat alle provincies 
(ondanks verschillen in inwoneraantallen en maatschappelijke opgaven) maximaal vijf 
gedeputeerden mogen benoemen. Zoals eerder in deze brief vermeld nemen de 
provincies hierin bovendien zelf verantwoordelijkheid door de vermindering van het 
aantal gedeputeerden met ingang van deze bestuursperiode.  
 
Wij vertrouwen erop dat u onze reactie betrekt bij de inhoud van de verdere uitwerking 
van het wetsvoorstel, waarbij wij in het bijzonder aandacht vragen voor de samenhang 
van de voorstellen ter vermindering van het aantal politieke ambtsdragers op decentraal 
niveau met de voorstellen ter vermindering van het aantal leden van de Eerste en 
Tweede Kamer.   
 
Met vriendelijke groet, 

INTERPROVINCIAAL OVERLEG 

 

J.W. Remkes 

Voorzitter 


