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Middelburg, 7 november 2019
Geachte mevrouw Sinnige,
Op 3 oktober 2019 hebben wij uw verzoek namens het IPO ontvangen om de leden van
Provinciale Staten van Zeeland te consulteren aangaande het voorstel Grondwetswijziging
herziening verkiezingswijze Eerste Kamer. We willen waardering uitspreken voor het feit dat de
leden van Provinciale Staten worden betrokken bij deze consultatieronde op een ook voor hen
belangrijk onderwerp.
De voorgestelde wijziging van de verkiezingswijze van de Eerste Kamer maakt onderdeel uit van
een pakket aan voorstellen dat door het kabinet naar voren is gebracht op basis van het rapport
van de staatscommissie parlementair stelsel (“Lage drempels, hoge dijken”). Het kabinet geeft in
haar reactie aan een deel van de 83 voorstellen van de staatscommissie te omarmen, maar wijkt
op andere delen wel af van het advies. Een wijziging van de wijze waarop de Eerste Kamer wordt
gekozen is evenwel een van de punten waar het kabinet voorstelt om af te wijken van het advies
van de staatscommissie. De commissie zag in haar rapport geen grond in een mogelijke
aanpassing van de wijze waarop de Eerste Kamer wordt verkozen, dat idee is door de commissie
gewogen maar afgewezen.
In de vergadering van Provinciale Staten van vrijdag 25 oktober jl. hebben de leden van de
Zeeuwse staten hun zienswijzen over het voorliggende wijzigingsvoorstel kenbaar kunnen maken.
Uit de naar voren gebrachte zienswijzen blijkt dat de fracties zonder uitzondering van mening zijn
dat het voorstel om terug te keren naar de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer zoals dit voor
1983 gebruikelijk was niet positief becommentarieerd kan worden.
De partijen kwamen zonder uitzondering tot bovenstaande conclusie maar er waren duidelijke
verschillen in de wijze waarop het kabinetsvoorstel op dit punt werd gewogen en de argumenten
die men aanvoerde om de beoordeling te onderbouwen. Voor de exacte formuleringen van de
ingebrachte zienswijzen verwijs ik u naar de van deze vergadering gemaakte video-notulen
[bij agendapunt 9.4].
In de volgende aandachtspunten konden alle woordvoerders in Provinciale Staten zich vinden:
 Voorstel van het kabinet gaat in tegen het afgewogen advies van de staatcommissie
parlementair stelsel. Vertraagde doorwerking van de kiezersvoorkeur naar de Eerste Kamer
zou de besluitvorming volgens de staatcommissies Van Schaik en Kals-Donner betwistbaar
maken (democratische legitimiteit). Geen reden om daar nu weer naar terug te keren.
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Terugkeer naar het kiesstelsel van voor 1983 leidt er niet automatisch toe dat de senaat
minder politiek wordt. Politisering schuilt eerder in cultuur dan in structuur.
De kiesdrempel wordt verdubbeld. Kleine partijen dreigen met deze wijziging in het kiesstelsel
te verdwijnen uit de senaat. In een democratie is het belangrijk dat minderheden beschermd
worden, hier doet het kabinetsvoorstel geen recht aan.
Voorstel draagt niet bij aan versterking van de legitimiteit van het mandaat van de senaat.

Opgemerkt werd dat het voorliggende voorstel in wezen geen terugkeer naar 1983 betekent, want
door eerdere wetswijzigingen is de mogelijkheid voor het aangaan van lijstverbindingen komen te
vervallen. Met behulp van dergelijke lijstverbindingen konden kleine partijen in het verleden toch
vertegenwoordigd zijn in de Eerste Kamer.
Verder werd door een of enkele fracties naar voren gebracht:
 Er is wel degelijk een probleem met het mandaat van de Eerste Kamer. Het voorstel vormt
echter niet de oplossing het verzwakt het mandaat eerder doordat de senaat hiermee verkozen
zou worden op grond van een verouderd kiezers mandaat waarmee de legitimiteit van
besluitvorming in de Eerste Kamer verder in het geding komt.
 Het zou beter zijn wanneer in de senaat alle provincies een gelijk aantal afgevaardigden
zouden hebben.
 Het is onduidelijk welke maatregelen het kabinet wil treffen om het effect van het verdubbelen
van de kiesdrempel te dempen.
 Verschillende partijen trekken in twijfel of de Eerste Kamer te politiek is geworden, het kabinet
Rutte-2 kon tussen 2012 en 2017 ook rekenen op een constructieve samenwerking met de
senaat juist door te werken met wisselende meerderheden. Ook werd ingebracht dat voor 1922
de senaat ook al als te politiek werd ervaren.
 Een aantal partijen was verrast dat het IPO (en vervolgens de leden van Provinciale Staten)
eerder werden geconsulteerd over dit wetsvoorstel dan de leden van Eerste en Tweede
Kamer.
Daarnaast waren er fracties die voor elementen van het voorstel waardering hadden. Onder meer
op de volgende punten:
 De idee om de verkiezing van Provinciale Staten los te koppelen van landelijke verkiezingen
zou kunnen bijdragen aan het versterken van het mandaat van Provinciale Staten. Echter
vrezen meerdere partijen dat dit ten koste kan gaan van de opkomst voor PS verkiezingen.
 Er is waardering van verschillende partijen om bij landelijke verkiezingen de regionale binding
van gekozenen te willen versterken.
Er werd ook nog een signaal afgegeven over de kerntaak van de Eerste Kamer als medewetgever.
Het gaat daarbij om het toetsen van de wetgeving op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid en het controleren van de hoofdlijnen van beleid en de onderlinge samenhang
van de verschillende regeringsplannen. Het signaal richt zich op de cultuur van de Eerste Kamer
die geen doublure moet (willen) zijn van de Tweede Kamer maar daar lijkt het soms wel op en
sterker nog, soms gedraagt een deel van de Eerste Kamer zich zo.

Met vriendelijke groet,

Statengriffier Provinciale Staten van Zeeland,
drs. F.J. van Houwelingen MPA.

2

