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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie CDA over de opkomst
bij de verkiezingen van Provinciale Staten
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Geachte heer Steenbakkers,
Bij brief van 27 maart 2015, ingekomen op 27 maart 2015, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Wat is de analyse van uw college op het lage opkomstpercentage in
Brabant?
Antwoord: Er is ons geen onderzoek bekend dat specifiek ingaat op de lage
opkomst in Brabant bij verkiezingen waarop wij een analyse kunnen baseren.
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2. Wat zijn volgens uw college de redenen van dit lage opkomstpercentage?
Heeft uw college een antwoord, idee en/of vermoeden waarom dit
opkomstpercentage lager is dan in andere provincies?
Antwoord: Zie antwoord 1. Wij merken op dat er sprake is van een landelijke
trend van lagere opkomsten bij verkiezingen in het algemeen, niet alleen bij
verkiezingen van Provinciale Staten. De hogere opkomsten bij de vorige
Statenverkiezingen waren op die trend een uitzondering. Overigens is het zo
dat bij de verkiezingen van Provinciale Staten in kleinere gemeenten de
opkomst statistisch significant hoger was dan in grotere gemeenten.

3 . Is het college bereid om een onderzoekscommissie, bestaande uit een
afvaardiging van GS en PS, t.a.v. het lage opkomstpercentage in te stellen
tijdens de statenvergadering van 22-05-2015? Deze commissie heeft als
opdracht om te kijken naar oplossingen / maatregelen die de opkomst in 2019
kunnen verhogen en hier voor 01-10-2015 over terug te rapporteren in PS.
Antwoord: Indien de Staten van Brabant daartoe het initiatief nemen zullen wij
daaraan graag medewerken.
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4. Als eerste concrete aanzet naar een meer vitale democratie meent de CDA
fractie dat het provinciehuis meer gepresenteerd zou moeten worden als ‘2e
huiskamer voor iedere inwoner van Brabant’. Hoe staat het college tegenover
het idee van het CDA om het provinciehuis op bepaalde dagen en tijden open
te stellen voor Brabantse vrijwilligersorganisaties en /of clubs zodat zij gratis
gebruik kunnen maken van vergaderruimtes?
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Antwoord: Wij stellen op aanvraag van maatschappelijke instellingen en
organisaties de faciliteiten van het provinciehuis al ter beschikking.
Randvoorwaarde is dat er geen concurrentie met commerciële zalenverhuur
mag optreden en er geen entreegelden of andere vergoedingen geheven
mogen worden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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