
 
 

Meer verloop in het provinciaal bestuur 

In de huidige statenperiode 2015 – 2019 is bijna een kwart (24%) van de in 2015 gekozen statenleden 

teruggetreden. Dit is een wezenlijke stijging ten opzichte van de periode 2011-2015, toen 17% van de 

Statenleden voortijdig het bestuur verliet. Dit blijkt uit een inventarisatie door de Stichting 

Decentraalbestuur.nl is uitgevoerd.  

De redenen voor het voortijdig vertrek uit de Staten zijn in de inventarisatie niet aan de orde 

geweest. Wel is duidelijk dat in een beperkt aantal gevallen verkozen provinciale 

volksvertegenwoordigers de staten verlieten om een aftredende gedeputeerde op te volgen.  

In de statenfracties van GroenLinks en de ChristenUnie zijn gedurende deze periode relatief veel 

wijzigingen voorgekomen.  

Het provinciaal bestuur is van oudsher een bestuurslaag waar vrouwen relatief goed zijn 

vertegenwoordigd. Bij aanvang van deze statenperiode lag het aandeel vrouwelijke statenleden op 

35%. Ten gevolge van de personele wijzigingen is het aandeel vrouwelijke statenleden nu gedaald 

naar 32%.  

Ook onder de gedeputeerden die na de verkiezingen van 2015 zijn aangetreden is sprake van 

veranderingen. Gedurende deze periode is ongeveer 15% van de gedeputeerden teruggetreden. 

Verschillende verklaringen daarvoor zijn ziekte of overlijden. Ook zijn enkele gedeputeerden elders 

burgemeester of wethouder geworden. Daarnaast is in enkele provincies sprake geweest van een 

politieke crisis die geleid heeft tot een andere samenstelling van het college van GS.  

Het aandeel veranderingen binnen de colleges van GS ligt in de huidige periode lager dan in de 

periode 2011-2015, toen één op de vier gedeputeerden voortijdig aftrad.  

Opmerkelijk is verder dat sinds 2015 er in een meerderheid van de provincies een nieuwe 

Commissaris van de Koning is aangetreden. Als gevolg van deze veranderingen zijn er momenteel elf 

mannelijke Commissarissen van de Koning en slechts één vrouw.  

In de navolgende tabellen zijn enkele bevindingen gespecificeerd.  

Tabel 1. Mutaties 2015 – 2019 en 2011-2015 

 2011-2015 2015-2019 

Aandeel afgetreden Statenleden 17% 24% 
Aandeel afgetreden Gedeputeerden 24% 14% 
Aandeel afgetreden Commissarissen van de Koning 25% 58% 

 

  



 
Tabel 2. Aandeel vrouwelijke bestuurders 2014 – 2019  

 2014 2015 2019 

Statenleden 32% 35% 32% 
Gedeputeerden 29% 26% 29% 

 

Tabel 3. Aandeel nieuw toegetreden Statenleden per partij 

Partij Aandeel nieuw toegetreden Statenleden 2015-2019 

CDA 26% 
PvdA 22% 
VVD 27% 
SP 23% 
GroenLinks 37% 
D66 20% 
PVV 17% 
ChristenUnie 37% 
SGP 19% 
PvdD 22% 
Overige partijen 23% 

 

 

Tabel 4. Aandeel nieuw toegetreden Statenleden per provincie 

Provincie Aandeel nieuw toegetreden Statenleden 2015-2019 

Groningen 23% 
Friesland 26% 
Drenthe 15% 
Overijssel 28% 
Gelderland 24% 
Flevoland 20% 
Utrecht 35% 
Noord-Holland 27% 
Zuid-Holland 20% 
Zeeland 23% 
Noord-Brabant 15% 
Limburg 28% 

 


