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Geachte minister Plasterk,

Op 30 september jl. hebben provinciale staten van Utrecht de Zienswijze op het herindelingsontwerp voor de
samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht vastgesteld. Tiidens de bespreking van
deze zienswijze, is ook het aspect van de dubbele provinciale statenverkiezingen in 2015 aan de orde
gekomen. Provinciale staten hebben nogmaals hun zorgen geuit over het twee maal houden van provincíale
verkiezingen binnen korte tijd in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, Dit is verwoord in

bijgevoegde motie die door provinciale staten op 30 september is aangenornen. ln deze motíe ziln ook alle
overwegingen opgenomen.

Op 3 julijl. heeft u ter beantwoording van de motie Schouw (TK2O12-2O13, 33047, nr. 15) een brief aan de
Tweede Kamer gezonden waarin u ingaat op altematieven voor dubbele verkiezingen. U ziet zetf ook de
bezwaren van het kort na elkaar houden van provinciale statenverkiezingen in de drie provincies, ln uw brief
noemt u een altematief: namelijk de mogelijkheid om de zittingsduur van de provínciale staten in alle provincies
te verlengen, zodat de reguliere statenverkiezingen worden uitgesteld tot de datum waarop het mogelijk is
herindelingsverkiezingen te houden. U concludeert echter dat "Hoewel de mogelíikheid van verlenging van
zíttingsduur ín alle provinciate staten in theorie bestaat, zie ik deze niet als een reëel alternatief." Provinciale
staten hebben hiervan kennis genomen en constateren dat uít deze brief niet blÛkt dat u over dit belangrijke
onderwerp de Kiesraad heeft geraadpleegd. Uw brief biedt geen oplossing voor het geconstateerde probleem
van dubbele verkiezingen binnen een jaar.

Conform de motie, vragen wij u de Kiesraad advies te laten uitbrengen over de vraag hoe bij een eventuele
provinciale herindelíng het probleem van twee provinciale verkiezingen binnen één iaar ondervangen kan
worden. Daarnaast vezoeken we u om een afschrift van het antwoord van de Kiesraad naar de Staten
Generaal en naar de Provinciale en Gedeputeerde Stiaten van alle provincies te sturen.
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Wij kíjken met belangstelling uit naar uw reactie en naar die van de Kiesraad.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Secretaris
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