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 aan Provinciale Staten van Drenthe 2023-96-1 

 

Inleiding 

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Voorafgaand aan de 
verkiezingen wordt het inwonertal per provincie bepaald. Het aantal leden van Provinciale 
Staten is gebaseerd op het aantal inwoners van de provincie, op de manier die is vastgelegd in 
artikel 8 van de Provinciewet:  
“Provinciale Staten bestaan uit:  

[…]  
41 leden in een provincie van 400 001 – 500 000 inwoners; 
43 leden in een provincie van 500 001 – 750 000 inwoners; 
[… enz. enz.]” 

 
Het Drents Parlement bestaat op dit moment uit 41 leden, passend bij een provincie met 400.001 
tot 500.000 inwoners. 
 
In de Provinciewet artikel 1, lid 2 is de wijze waarop het inwonertal wordt gemeten, vastgelegd: 
“Voor de vaststelling van het inwonertal bedoeld in artikel 8, geldt als peildatum 1 januari van 
het jaar voorafgaande aan het jaar van de verkiezing van provinciale staten.” 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de wettelijke taak het inwonertal vast te 
stellen. Dit gebeurde ter voorbereiding op de verkiezingen van 15 maart 2023 op 1 januari 2022. 
Drenthe had toen 497.743 inwoners.  
 
In 2022 was in de provincie Drenthe sprake van bevolkingsgroei. Het voorlopige inwoneraantal 
van de provincie Drenthe bedroeg volgens cijfers van het CBS op 1 september 2022: 501.327. 
Hiermee is één van de grenzen voor bepaling van het aantal Statenleden in artikel 8  van de 
Provinciewet overschreden: namelijk de grens van 500.000 inwoners. 
Over een dergelijke situatie vermeldt Provinciewet artikel 1, lid 2: “[…] Het CBS kan op 
schriftelijk verzoek van Provinciale Staten het inwonertal per de eerste dag van de vierde maand 
voorafgaande aan de maand van kandidaatstelling vaststellen indien aannemelijk is dat een in 
dat artikel [artikel 8 PW] genoemd inwonertal op genoemde datum is overschreden. In dat geval 
geldt dit tijdstip als peildatum.” 
 
Concreet betekent dit dat Provinciale Staten een verzoek kunnen indienen bij het CBS om het 
inwonertal van de provincie Drenthe vast te stellen per 1 september 2022. Hierdoor wordt de 
peildatum voor het zetelaantal verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 september 2022. 
 
Nadat het CBS definitief heeft vastgesteld dat op 1 september 2022 het inwonertal boven de 
500.000 lag, zal het Drents Parlement na de verkiezingen op 15 maart 2023 voortaan uit 
43 leden bestaan. Zo weerspiegelt het aantal leden van het parlement nauwkeuriger de 
voorgeschreven verhouding tot het actuele inwonertal van Drenthe. Dienen Provinciale Staten 
dit verzoek niet in, dan zal de zeteluitbreiding van rechtswege plaatsvinden na de verkiezingen 
van 2027 (PW art. 8 lid 2). 

  



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2023-96-2 

 

Advies 

1. Kennis te nemen van het gegeven dat op basis van de cijfers van het CBS het aannemelijk is 
dat het aantal inwoners op 1 september 2022 wonend in de provincie Drenthe groter is dan 
500.000. 

2. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schriftelijk te verzoeken het inwonertal van de 
provincie Drenthe per 1 september 2022 vast te stellen, zodat deze datum wordt gehanteerd 
als peildatum voor bepaling van het zetelaantal bij de verkiezingen van Provinciale Staten 
van 15 maart 2023. 

Beoogd effect 

Dit besluit bekrachtigt het initiatief van PS om het CBS te verzoeken het inwoneraantal van de 
provincie Drenthe vast te stellen per 1 september 2022, zodat de peildatum wordt verlegd, op 
basis van artikel 1, lid 2 van de Provinciewet. Met als gevolg: het aantal leden van Provinciale 
Staten zal wijzigen van 41 naar 43 na de verkiezingen op 15 maart 2023. 

Argumenten 

1. Volksvertegenwoordiging in Provinciale Staten evenredig met inwoneraantal Drenthe 
De wetgever heeft in de Provinciewet vastgelegd dat het aantal leden van Provinciale Staten 
gekoppeld is aan het aantal inwoners van de provincie.  
Het inwonertal van de provincie Drenthe is op 1 september 2022 gestegen tot boven de 500.000. 
Dit geeft de Drenten recht op een regionale volksvertegenwoordiging van 43 leden. 
Door de peildatum te verleggen wordt in 2023 evenredige vertegenwoordiging in de regionale 
volksvertegenwoordiging geborgd, zoals door de wetgever is bedoeld in de Provinciewet 
artikel 8. Als Provinciale Staten dit schriftelijke verzoek aan het CBS niet indienen, zal de 
uitbreiding van het aantal leden van Provinciale Staten van rechtswege plaatsvinden met de 
verkiezingen van PS in 2027. 

Uitvoering 

Na het besluit zal het verzoek tot aanpassing van de peildatum (diezelfde dag) naar het CBS 
worden gestuurd. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing 



aan Provinciale Staten van Drenthe 2023-96-3 

Extern betrokkenen 

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Centraal Stembureau Drenthe

Communicatie 

Na schriftelijke bevestiging van het CBS te hebben ontvangen informeert de griffie het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Stembureau te Assen, 
zodat rekening kan worden gehouden met zeteluitbreiding van 41 naar 43. 

Assen, 23 januari 2023 
Kenmerk: 4/SG/202300107 

Provinciale Staten van Drenthe, 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 



2023-96-1 

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van het presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 23 januari 2023, 
kenmerk 4/SG/202300107; 

gelet op Provinciewet artikel 1, lid 2: 

BESLUITEN: 

1. kennis te nemen van het gegeven dat op basis van de cijfers van het CBS het aannemelijk is
dat het aantal inwoners op 1 september 2022 wonend in de provincie Drenthe groter is dan
500.000;

2. het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schriftelijk te verzoeken het inwonertal van de
provincie Drenthe per 1 september 2022 vast te stellen, zodat deze datum wordt gehanteerd
als peildatum voor de bepaling van het zetelaantal bij de verkiezingen van Provinciale Staten
van 15 maart 2023.

Assen, 1 februari 2023 

Provinciale Staten voornoemd, 

, voorzitter , griffier 
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