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Geacht College, 

Vriendelijk dank voor uw brief van 8 oktober jl. In uw brief vraagt u aandacht voor 
de zorgen van uw provinciale staten over de opeenvolgende statenverkiezingen bij 
de vorming van de Noordvleugel provincie. U verzoekt mij om advies te vragen 
aan de Kiesraad over de vraag hoe bij een eventuele provinciale herindeling het 
probleem van twee provinciale verkiezingen binnen één jaar ondervangen kan 
worden. Tevens vraagt u mij om uw college alsmede de kamers der Staten-
Generaal en de provinciale en gedeputeerde staten van alle provincies een 
afschrift van het advies van de Kiesraad te doen toekomen. 

Zoals ik ook in de brief van 3 juli jl. naar aanleiding van de motie-Schouw 
(Kamerstukken 33047, nr. 20) heb opgemerkt, heb ik oog voor de geuite 
bezwaren tegen kort opeenvolgende statenverkiezingen. De praktische bezwaren 
en zorgen die uw provinciale staten over dit aspect hebben geuit en uiten zijn 
begrijpelijk. Het organiseren van opeenvolgende verkiezingen is zowel op 
provinciaal als gemeentelijk niveau een intensieve taak waar het nodige bij komt 
kijken. Voorts realiseer ik mij dat opeenvolgende verkiezingen tevens extra 
inspanningen van de betrokken politieke partijen met zich mee brengt. 

U verzoekt mij om alsnog advies te vragen aan de Kiesraad, omdat u constateert 
dat dit bij de beantwoording van de motie-Schouw achterwege is gebleven. De 
Kiesraad heeft ingevolge artikel A 2 van de Kieswet tot taak de regering en de 
beide kamers der Staten-Generaal van advies te dienen in uitvoeringstechnische 
aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen. 

Daarvan is hier geen sprake. Bij de beantwoording van de vraag naar de 
mogelijke alternatieven voor opeenvolgende statenverkiezingen is het van belang 
in kaart te brengen welke alternatieven juridisch mogelijk zijn. In mijn brief van 3 
juli ben ik ingegaan op mogelijke alternatieven voor de tussentijdse 
statenverkiezingen in verband met de vorming van de provincie Noordvleugel. 
Daarin heb ik de ruimte voor alternatieven, die voor het ondervangen van de 
eenmalig kort opeenvolgende statenverkiezingen worden beheerst door de 
grondwettelijke koppeling tussen de Eerste Kamer en de provinciale staten 
verkiezingen, uiteengezet. Vervolgens moeten de verschillende alternatieven
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gewogen en beoordeeld worden. Die weging en beoordeling kan, mede gelet op de 
wettelijke taakopdracht, niet van de Kiesraad worden gevraagd. Dat is een taak 
van de regering en het parlement. Een adviesvraag aan de Kiesraad over 
mogelijke alternatieven voor opeenvolgende statenverkiezingen ligt naar mijn 
oordeel dan ook niet in de rede.
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Ik hoop u hiermee voidoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

g 
dr. R H.A. Plasterk
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