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MçtËe naadplegen Kiesraad vçorkornen duhbele venkiezirtgen

De $taten van Utrecht in vergadering bijeen *p 3û september 2013 ter bespreking ven het
$tatenvoorstel Zienswijze op herindeiingsontrrerp v**r de sämenvoeüing van Nocrd Halland.
Utrechi en Flevoland PS2û1388fir107

Constaterende dat

ap 17 juni ?t13 de Minìster van Binnenlandss Zaken het herindelìnçsantwerp en
wetsvoorstel iot samenvoegìng r¡afi de pravincìes ïrlocrd-Holland, Utrecht en
F!ei¡oland heeft gepubiiceerd
het rr¡etsvanrstei cnder rfieer vorr¿iet in het fi¡ree maal houden væn provinciale
verkÈezingen in het ju*r 2t15, in het gebied van de provinei*s ldaord-H*lìand, Utr*cht
en Flevoland
niet blijkt uit de brief van mlnister Flasterk aan de Tweede Kamer d.d 3 jt-tii 2013
'alterr¡atieven vÕOr dubþele statenverki*zingen' n a.v. 'motie $chouw' dat hij de
Kiesraad heeft geraadpleegd
deze brief geen beter alternatief geeft dan dr-rbbele verkiezinçen

ûverwegende

o dat kiesgerechtigden den twee keer in kcrte tijei naar de stembus moeten worden
bewogen en dit dubbele kosten met zich nroebrengt

* de consequ€nties van de karte ziitingsduur tussen twee verkiezingen voor de

ikwaliteil van) bemerrsìng van volksvertegenwoordiçing en þestr¡i¡r

" dat de korte zittingsduur leidt tot stilstand van besluitvornring en bestuur
o de gevolgen die dìt heeft vo+r de provinciaie denrccratie

' dat dit ook gezien de praktische uitvoerbaerheid en financiÉile consequenties niet
wenselijk is vcor politieke partijen

o dæt brl de grondwetswijziging van 1983 de Prcvinsiaie Staten- en Herste

Kamerverkiezingen ook een jaar uitgesteld konden worden om dubbele verkiezingen
te vermijden (de zittingstermijn werc! toen 19Ë2-1Ð87)

llereoeken het c*låege van GedeBt¡teerde Staten

per brìef de ministe¡'væn *innenlandse Zaken te'rtagen de Kiesraad *dvies uit te laten
brengen over d+ mog*lijkheìd om bij een eventurei* pravineiaie h*rindeling sleehts eé* keer ¿u-
verkiezÉngen te houdetl vûrr Provinciaie Staten en dacrmee vttr de Ëerste Kanrer.

en teryens een afschrifi van het antwoard van de Kiesraad te sturen naar de $tate¡r GeReraal

en iläär de Provinciaie en Gedeputeerde Staten van de provinci*s Utrecht, Fdoord Halland en

Flevoland
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