
Van: "Yolanthe Sinnige" <YSinnige@IPO.Nl> 
Aan: "Yolanthe Sinnige" <YSinnige@IPO.Nl> 
Onderwerp: Verzoek ivm consultatie PS voorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze 
EK 

Aan de Statengriffiers 
c.c. aan de IPO-contactfunctionarissen 
  
Beste griffiers, 
  
De minister van BZK heeft het IPO een conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging herziening 
verkiezingswijze EK ter consultatie voorgelegd (bijlage). In het voorstel wordt uitwerking gegeven 
aan het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel (Cie-
Remkes) om de Eerste Kamer voortaan voor zes jaar te kiezen, waarbij om de drie jaar beurtelings 37 
of 38 Kamerleden worden gekozen. Omdat provinciale staten een belangrijke rol spelen in de 
procedure van verkiezing van de Eerste Kamer, legt de minister dit conceptwetsvoorstel aan het IPO 
voor ter consultatie. Daarnaast bevat het een voorstel om de tweede lezing van een 
Grondwetswijziging voortaan in een verenigde vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal 
te behandelen. Dit voorstel is voor de provincies minder van belang.  
  
In recent overleg hebben IPO-voorzitter Bovens, portefeuillehouder Kwaliteit openbaar bestuur Van 
der Maas, doyen Verbeek en ondergetekende geconcludeerd dat het belang van dit voorstel met 
name zit in de relatie tussen kiezer (leden PS) en gekozene (leden EK). Wat betekent dit voorstel voor 
de relatie tussen PS en EK? Dit hebben wij besproken in de Algemene Vergadering van het IPO 1 
oktober. Daar is wat betreft de voorbereiding van de IPO-reactie op het wetsvoorstel afgesproken 
dat dit plaatsvindt door een consultatie van de leden van PS via de griffies.  
  
Verzoek 
Het verzoek aan u is het wetsvoorstel om reactie voor te leggen aan de leden van PS in uw provincie 
op de wijze die u het meest passend vindt. Graag ontvangen wij de uitkomsten van deze consultatie 
per provincie uiterlijk vrijdag 1 november as op ysinnige@ipo.nl. Het IPO-bureau zorgt er 
vervolgens voor dat de twaalf uitkomsten van de consultatie gebundeld worden ter agendering in 
het IPO-bestuur van 21 november as. Het ministerie van BZK is er inmiddels van op de hoogte gesteld 
dat wij circa een maand extra tijd nodig hebben voor het voorbereiden van onze reactie. 
  
Toelichting 
Wat betreft de verkiezingswijze van de Eerste Kamer stelt de minister van BZK voor om terug te 
keren naar de wijze van verkiezing die tot 1983 werd gebruikt. Hierbij wordt elke drie jaar de helft 
van de leden van de Eerste Kamer voor zes jaar gekozen. Met deze verlenging van de zittingsduur van 
de leden in combinatie met een minder directe koppeling aan een concrete verkiezingsuitslag wordt 
volgens de voorgestelde regeling meer recht gedaan aan de eigen legitimatie door de verkiezing door 
de leden van provinciale staten en past dit bij een indirect gekozen volksvertegenwoordiging die 
functioneert vanuit een zekere afstand tot de dagelijkse politiek. Het conceptwetsvoorstel wijkt 
hiermee af van het rapport van de commissie-Remkes. Deze heeft geadviseerd niet terug te keren 
naar het stelsel van vóór 1983.  
  
De Unie van Waterschappen is niet formeel geconsulteerd over het conceptwetsvoorstel maar heeft 
ons verzocht dat als in de IPO-reactie een opmerking wordt gemaakt over de verkiezingsopkomst ook 
het belang van de  waterschappen bij dit wetsvoorstel te noemen, omdat de 
waterschapsverkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden als de Statenverkiezingen.  
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Indien u vragen heeft, aarzelt u niet contact op te nemen. Dat kan met Yolanthe Sinnige 
(ysinnige@ipo.nl). 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Henry Meijdam 
  
  
  

Henry Meijdam 
Interprovinciaal Overleg 
Algemeen directeur 
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