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ñlTctie raadplegen Kiesraad voorkernen dubbele verkiezinEen

De $taten van Utrecht in verg*derinç bijeen op 3t september 2t13 ter besprekinç van het
StatenvCIcrstel Zienswijze op herindeåingsonfu.*erp vocr de sañìenvtegÈnç r'an FÌ+*rd l-lal{and.
Utrecht en Flevoland PS2t13BËtu107

Gonstaterende dat

op 17 juni 2ü13 de Minister van Binnenlandse Zaken het herindeling*cntwer¡: en
wetsvccrstel toi samenvcegìng.¡än de pravincies Noord-Hciland, Utreeht en
Flevoland heeft gepubliceerd
het lvetsvoarstel cnder rneer vsor¿iet in het twee maal houden van provinciale
verkÈezingen in het iaar 2fr15. in het gebied van de pravincíes frlaard-Holland, Utrecht
en f,levoland
niet blíjkt uit de brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer d.d. 3 jr"rii 2t13
'altematieven voor dubbele statenverkiezingen' n.ä.v. 'mctie Schouw' dat hij de
Kiesraad heeft geraadpieegd
deee brief geen beter altematief geeft dan dt-¡bbele verkiezingen

ûverwegende

* dat kíesgerechtigden dan twee keer in kode tìjd naar de stemi:us mceten worden
bewogen en dìt dubbele kosten met zich nreebrengt

" de crnsequ€nties van de korte zittingsduur tussen hvee verkiezing*n voor de
ikwaliteit ven) bemens!ng van vatk*vertegenwo*rdiging en bestuur

* dat de kcrte zittíngsduur leidi tct stiåstand van besluitvarming en bestuun

" de gevolgen die dit heeft voar de prouinciaie demacratie
* dat dit ock gezien de prakJische uitvoerbaarheid en finaneiêle consequenties niet

wenselijk is vncr pelitìeke partijen
n dat br1 de grondwetswijziging van 1983 de Provinciale Staten- en Ëerste

Kan'rerverkiezingem oo[< een jaar uitgesteld kcnden worden onr dubhele venkiezingen
te vermíjden {de zittingstermijn werd toen 1982"1987)

Verzoeken het eolfege van Gedeputeerde St*Èe¡:

per de nriníster van Binnenlandse Zaken ie vrÊgefi de Kieeraad advíes uii te laten
þij een eventueie provineiale herindelinç
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en tevens een afschrift r¡an het ant*¡oord van de Kiesraad te sturen nasr de Generaal

çL(n

Ën gaan ever ëot de çrde van de dag,
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