Provinciale staten verkiezingen 2015
Inleiding
Eind 2013 en begin 2014 zijn een aantal regionale bijeenkomsten gehouden. Daarbij
werd ook gesproken over de positie en opstelling van lokale partijen ten opzichte van
de onafhankelijke provinciale partijen. Hierbij een overweging die gebruikt kan
worden voor een standpuntbepaling in de lokale partij.
Grondwet
De bestuurlijke inrichting volgens onze Grondwet gaat uit van drie autonome
bestuurslagen. Dat zijn de gemeenten, de provincies en het rijk. Autonoom betekent
niets anders dan onafhankelijk en zelfstandig. De landelijke politiek moet gedragen
worden door landelijke politieke partijen, de provinciale politiek door provinciale
politieke partijen en de lokale politiek door lokale politieke partijen.
Gemeenten
Lokale groeperingen/partijen voldoen aan de eisen van de Grondwet. Omdat aan de
gemeenteraadsverkiezingen ook de landelijke politieke partijen meedoen, is er nog
geen sprake van de grondwettelijke autonomie van gemeenten. Het logische doel
van de lokale partijen zou dan kunnen zijn, het streven naar een optimaal lokaal
functionerende democratie. Daarbij worden zij gesteund door het rapport ‘Lokale
kiezers: lokale keuzes?’ van de Universiteit van Tilburg. De belangrijkste
aanbeveling in dat rapport is het verbod op deelname van politieke landelijke partijen
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit ter versterking en verbetering van de
grondwettelijke autonomie van de gemeenten.
Provincies
Het gebrek aan onafhankelijkheid en zelfstandigheid in het provinciaal bestuur is nog
veel groter dan bij de gemeenten. De landelijke partijen hebben ook de macht in
bijna alle provincies de macht. Het is daarom van groot belang voor onze democratie
dat deze ongrondwettelijke verwevenheid en belangenverstrengeling wordt
doorbroken.
Aanbevelingen
• Blijf een onafhankelijke lokale partij met je eigen waardeoriëntatie. Dat is in elk
geval duidelijk voor de kiezer. Zodra een lokale partij lid wordt van een
provinciale partij, is de lokale partij in wezen een afdeling van de provinciale
partij. Dat zullen de kiezers niet begrijpen.
• Kijk binnen de partij of er mensen zijn die een statenlidmaatschap ambiëren.
Stimuleer deze om zich aan te sluiten bij een bestaande provinciale partij of bij
initiatieven binnen de provincie voor de oprichting van een nieuwe
onafhankelijke partij.
• Accepteer geen dubbelmandaat. Het werk van een raadslid vergt veel tijd
evenals dat van een Statenlid. Uit ervaring weten wij dat dubbele functies zeer
nadelig uitpakken voor zowel de lokale als de provinciale partij. Ook de
kiezers zijn dan al snel geneigd tot classificeren tot zakkenvuller. Een
dubbelmandaat is ook een aantasting van de lokale onafhankelijkheid.
• Als kandidaat is het belangrijk om zich aan te sluiten bij een provinciale partij
die past bij jouw maatschappelijke opvatting of bij een partij die geen

fractiediscipline kent en hun volksvertegenwoordiger de vrijheid geeft in de
besluitvorming.
Doorslaggevend om de kiezers te winnen is dat de onafhankelijke beweging duidelijk
kan aangeven dat het anders kan in bestuurlijk Nederland. Om dat krachtig en
waarachtig te verkondigen, moet je echt geloven in de grondwettelijke autonomie van
de bestuurslagen. De kiezer heeft dan snel door of je beschikt over een visie of
overtuiging. Een stem op een landelijke partij bij de statenverkiezingen is een
verzwakking van onze democratie en versterking van de
belangenverstrengeling die in al onze instituten zichtbaar is.

