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Binnenland

door Henk van der Kolk
Naast de lage opkomst baarde vooral de 
versplintering van de gemeenteraden bij de 
verkiezingen in 2022 de nodige zorgen. Zo 
verzuchtte de Enschedese wethouder Niels 
van den Berg (BurgerBelangen Enschede) 
tegenover EenVandaag: “Op straat vragen 
mensen vaak: ‘Wat zijn er veel partijen, is 
dat wel te doen?’ En nee, eigenlijk is dat niet 
te doen. (…) Het besturen van de gemeen-
te is nu al een hele kluif. De raadsdebat-
ten duren eindeloos (…). Iedere fractie wil 
punten scoren in zo’n debat. Als wethouder 
heb je daarna nog 5 minuten over voor je 

reactie op alle partijen. Dat is dodelijk voor 
de inhoud” (Cornelisse & De Jong 2022).

Hoe groot was die versplintering in 2022 en 
welke gemeenten hebben er het meeste last 
van? Was er inderdaad een toename in de 
mate van versplintering? En waar vond die 
toename vooral plaats? Wat zijn, naast de ge-
noemde afgenomen kwaliteit van de debat-
ten, de mogelijke consequenties van een gro-
tere versplintering en zien we die ook als we 
Nederlandse gemeenten met elkaar vergelij-
ken? En moet er wellicht iets aan worden ge-

Loopt de versplintering de spuigaten uit? 
Over de gevolgen van het toegenomen aantal 
politieke partijen in gemeenten
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daan? In deze bijdrage geven we een eerste, 
nog onvolledig antwoord op deze vragen.

Versplintering
Bij ‘versplintering’ heeft iedereen zo zijn ei-
gen ideeën. Sommigen kijken naar het aantal 
politieke partijen dat meedoet aan de verkie-
zingen, terwijl anderen, waaronder Niels van 
den Berg, het hebben over het aantal partijen 
dat is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 
Tenslotte meten veel onderzoekers versplin-
tering door te kijken naar het aantal ‘effec-
tieve politieke partijen’. Bij effectieve partijen 
wordt niet alleen rekening gehouden met 
aantal, maar ook met de relatieve omvang 
van de verschillende politieke partijen. Een 
raad met vier fracties, waarbij twee fracties 
getalsmatig domineren, heeft op die manier 
slechts iets meer dan twee ‘effectieve’ politieke 

partijen, terwijl een raad met vier even grote 
(kleinere) fracties, maar liefst vier effectieve 
politieke partijen heeft. In dit artikel is op 
alle drie de manieren naar versplintering ge-
keken. De verschillen tussen die drie manie-
ren van kijken bleken overigens marginaal.1

Versplintering Tweede Kamer in 
2021 al relatief hoog
De versplintering van de Tweede Kamer is 
tussen 2006 en 2021 behoorlijk gegroeid. 
In 2021 zaten er voor de vorming van de 
Groep Van Haga en het afscheiden van Lid 
Gündoğan al 17 fracties, nadat er in de ver-
kiezingen 36 lijsten hadden meegedaan. 
Het aantal effectieve partijen is gestegen 
tot acht. Dat was in 2006 een stuk lager. In 
figuur 1 is die toegenomen versplintering 
van de Tweede Kamer inzichtelijk gemaakt.
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Versplintering gemeenteraden 
neemt gestaag toe
Een vergelijkbare trend als bij de Tweede 
Kamer zien we ook in de Nederlandse ge-
meenten. In figuur 2 is voor de verkiezings-
jaren 2006 tot en met 2022 de versplintering 
in de Nederlandse gemeenten weergegeven 
op alle drie de eerder genoemde manieren. 
En hoe je er ook naar kijkt: de versplinte-
ring neemt in gemeenteraden in die pe-
riode gestaag toe. De rode stippen geven 
daarbij het gemiddelde weer in de verschil-
lende jaren. De verzuchting die burgers 
uitspreken richting wethouder Niels van 
den Berg komt dus niet uit de lucht vallen.

Versplintering vooral groot in de 
grote gemeenten
De toename van de versplintering in ge-

meenten komt voor een deel door de toe-
genomen omvang van gemeenten door 
herindelingen en bevolkingsaanwas. Er is 
namelijk een sterk verband tussen het aan-
tal zetels in een gemeenteraad en het aan-
tal politieke partijen. Dat is weergegeven in 
figuur 3.2 Deze figuur laat nog iets anders 
zien: het effect van de omvang van gemeen-
ten op de versplintering wordt steeds groter: 
de versplintering is in de afgelopen jaren 
vooral groter geworden in de grotere ge-
meenten. Almere, dat overigens pas sinds de 
verkiezingen van 2018 45 zetels telt, spande 
daarbij in 2022 de kroon. In de kleinere ge-
meenten lijkt er minder ruimte voor verdere 
versplintering. Daar nam die versplintering 
tussen 2006 en 2022 niet of nauwelijks toe.
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Een zorgvuldige inspectie van figuur 3 laat 
overigens zien dat de versplintering, met uit-
zondering van Almere, niet eens in die groot-
ste gemeenten het grootst is: in gemeenten als 
Maastricht, Lelystad en ’s-Hertogenbosch is 
die namelijk nog groter. Degenen die klagen 
over de versnippering in Den Haag en Rot-
terdam kunnen dus gerust zijn: het kan erger.

Oorzaken
Tot zover de beschrijving. Interessanter is het 
om na te denken over mogelijke oorzaken en 
gevolgen. Waarom neemt die versplintering 
toe en welke consequenties heeft die? De 
oorzaken moeten aan zowel de vraag- als 
aanbodkant worden gezocht en een makke-
lijk antwoord op die vraag is daarom niet te 
geven. Enerzijds zijn er meer politici die zich 

los van al bestaande verbanden presenteren 
als alternatief aan kiezers en die dat niet wen-
sen te doen als onderdeel van een groter ge-
heel. Anderzijds zijn kiezers, meer dan in het 
verleden, bereid in zee te gaan met deze nieu-
we politieke ondernemers. Die twee factoren 
zijn niet los van elkaar te zien: vraag kweekt 
aanbod en aanbod volgt vraag. Voeg daarbij 
dat het Nederlandse kiesstelsel zeer open is 
voor nieuwkomers en het wordt iets begrijpe-
lijker waarom die versplintering gestaag aan 
het toenemen is. Dit antwoord maakt alleen 
niet duidelijk waarom dit precies gebeurt.

Discussie
In maatschappelijke discussies wordt soms 
verondersteld dat de toename van de 
versplintering een bedreiging vormt voor het 
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functioneren van de representatieve demo-
cratie. De bestuurbaarheid van gemeenten 
zou in gevaar komen. Formaties zouden te 
lang duren. De samenstelling van de raden 
zou in ongunstige zin veranderen. Debatten 
in de gemeenteraad zouden langer duren en 
minder gericht zijn op een weloverwogen 
belangenafweging. En controle van de raad 
zou ook minder worden. Als gevolg daarvan 
zouden meer kiezers afhaken en zou de op-
komst dalen. Als deze analyse klopt, is het 
belangrijk na te denken over manieren om 
die versplintering tegen te gaan, bijvoorbeeld 
door het invoeren van een kiesdrempel, het 
belonen van samenwerkingen tussen partij-
en, of het moeilijker maken om deel te nemen 
aan de verkiezingen. Maar al die maatregelen 
beperken de toegang tot het zeer open po-
litieke systeem van Nederland. Voordat dus 
wordt overgegaan tot dit soort stappen, is 
het belangrijk zeker te weten dat deze analy-
se hout snijdt voor Nederlandse gemeenten. 
Het is echter lastig dit soort beweringen over 
de consequenties van versnippering syste-
matisch te onderzoeken. We beperken ons in 
deze bijdrage tot drie mogelijke gevolgen: de 
duur van de formatie, de diversiteit van ge-
meenteraden en de opkomst bij verkiezingen.

Formatieduur
In 2021 werd een rapport gepresenteerd 
waarin de auteurs lieten zien dat er een ver-
band is tussen de lengte van de formatie en 
de politieke versplintering: in versplinterde 
gemeenteraden duurt de formatie iets lan-
ger. Maar anders dan wellicht verwacht was 
dat verband zeer zwak. Een van de conclu-
sies in dat rapport luidde dan ook: “Forma-

ties duren langer naarmate de raad meer 
versplinterd is, gemeenten groter zijn, er na 
verkiezingen meer nieuwe raadsleden aan-
treden en anti-elitaire partijen meer raads-
leden hebben. Toch verklaren deze factoren 
samen maar een klein deel van de langere 
formatieduur in 2018” (Allers e.a. 2021). 
Het is nog te vroeg om al uitspraken te doen 
over 2022, maar het lijkt verstandig niet te 
snel te concluderen dat door de versplin-
tering de formaties veel langer duren.

Opkomst
In de academische literatuur wordt verder 
gewezen op de relatie tussen het (effectief) 
aantal partijen en de opkomst. Daarbij wordt 
meestal verondersteld dat een zeer gering 
aanbod aan partijen de opkomst drukt en 
dat deze snel toeneemt als de keuzeruimte 
groter wordt. Maar een te ruim aanbod zou 
juist de opkomst weer kunnen drukken: kie-
zers zouden dan door de bomen het bos niet 
meer zien, niet kunnen voorspellen welke 
partijen na de verkiezingen een coalitie gaan 
vormen, na de verkiezingen al snel de draad 
kwijtraken en daarom voortaan liever thuis-
blijven (Aarts & Blais 2006). Heeft een gro-
tere versplintering ook in Nederlandse ge-
meenten een dempend effect op de opkomst?

Op het eerste gezicht is het antwoord ja. 
Een simpele vergelijking tussen het aantal 
politieke partijen en de opkomst laat zien 
dat in gemeenten met veel partijen de op-
komst lager is. Maar dan houden we geen 
rekening met een factor die op beide veel 
invloed heeft: de omvang van gemeenten. 
Eerder hebben we al gezien dat de versplin-
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tering in grote gemeenten groter is. En dat is 
niet zo vreemd. Er zijn in grotere gemeenten 
meer zetels te verdelen en kleinere partij-
en hebben daardoor meer kans ook een ze-
tel op te pikken. Daarnaast weten we dat in 
grotere gemeenten de opkomst veel lager is 
dan in kleinere gemeenten, onder meer door 
de grotere afstand tussen raad en bevolking. 
We moeten dus rekening houden met de 
omvang van gemeenten. En als we dat doen 
blijkt dat het aantal politieke partijen hele-
maal geen negatief effect heeft op de opkomst.

Diversiteit
En dat brengt ons bij een derde idee dat in 
de academische literatuur in verband wordt 
gebracht met versplintering: de persone-
le samenstelling van gemeenteraden en hun 
representativiteit. In de eerste commentaren 
naar aanleiding van de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2022, kon men daarover nog 
optimistische geluiden horen. Zo stelde Henk 
Bouwmans, directeur van de Nederland-
se Vereniging voor Raadsleden, dat “zolang 
geen sprake is van een vechtcultuur en par-
tijen effectief samenwerken komt het goed. 
(…) Het woord fragmentatie veronderstelt 
dat de lokale democratie uiteenvalt, stuk aan 
het gaan is. Dat lijkt een logische redenering, 
maar het is een onterechte. Versplintering zo-
als we die nu zien kun je ook interpreteren als 
een manier om meer inwoners mee te laten 
praten en -beslissen over plannen en activitei-
ten in de gemeente en over besluitvorming”.

Als we mogen veronderstellen dat al die nieu-
we partijen ook nieuwe groepen een plaats 
geven aan de vergadertafel klopt de redene-

ring van Bouwman wel. Maar als die nieu-
we partijen vooral weer meer van hetzelfde 
vertegenwoordigen, valt daar wel wat op af 
te dingen. Zo wordt in onderzoek naar ver-
tegenwoordiging door vrouwen vaak gecon-
stateerd dat het hebben van grotere politie-
ke partijen (in tegenstelling tot districten 
met een enkele vertegenwoordiger) bevor-
derlijk is voor de seksediversiteit (Matland 
1993). Grotere partijen rekruteren meer 
vrouwen en bij versplintering komen er dan 
juist minder vrouwen in de raad. Kunnen 
we dat in 2022 ook zien bij de Nederlandse 
gemeenteraadsverkiezingen? Gegevens om 
deze vraag te beantwoorden kwamen al snel 
na de verkiezingen van 2022 beschikbaar.3

Ook nu is het antwoord op de vraag of 
versplintering negatief samenhangt met het 
aantal vrouwen: ‘integendeel’. Voor zover er 
een relatie is tussen versplintering en het aan-
tal vrouwen, lijkt die versplintering het per-
centage vrouwen juist te vergroten. Het ver-
band is uiterst zwak (niet significant), maar 
we kunnen concluderen dat versplintering 
er niet voor zorgt dat alleen maar nog meer 
witte mannen van boven de 50 de gemeente-
raad bevolken. Ook op dit punt blijken aca-
demische inzichten die vooral zijn gebaseerd 
op landenvergelijkend onderzoek niet zonder 
meer van toepassing op het begrijpen van 
verschillen tussen Nederlandse gemeenten.

Afsluitend
De verzuchting van Niels van den Berg ging 
natuurlijk niet in de eerste plaats over de ge-
volgen voor de formatieduur, de opkomst bij 
verkiezingen of de diversiteit van gemeen-
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teraden. Deze verzuchting ging over het func-
tioneren van de raad als iets meer dan een 
orgaan waar alleen maar heel veel wordt ge-
sproken. Er moet door de gemeenteraad ook 
beleid worden gemaakt en (vooral) de uitvoe-
ring ervan moet worden gecontroleerd. Maar 
de drie voorbeelden hierboven laten zien dat 
ten minste sommige veronderstellingen die 
we hebben over de negatieve gevolgen van 
versplintering niet kloppen, of wel kloppen 
maar niet zo veel verklaren. Daarnaast lijkt 
er in de discussie over dit onderwerp minder 
aandacht te zijn voor de mogelijke positieve 
gevolgen van versplintering. Wellicht leidt een 
meer verdeelde raad wel tot meer duale ver-
houdingen tussen gemeenteraad en college, 
wordt de toegankelijkheid tot de raad erdoor 
versterkt en wordt het rekruteringspotentieel 
vergroot. Het is belangrijk dat we vooral op 
basis van zorgvuldig onderzoek naar het func-
tioneren van de lokale democratie komen met 
voorstellen voor het versterken van die demo-
cratie en niet te snel denken dat veranderin-
gen in het partijenlandschap altijd negatief 
uitpakken. Wat in de 19e eeuw goed was, is 
niet noodzakelijkerwijs goed in de 21e eeuw. 
En wat we nu wellicht onuitstaanbaar rom-
melig en onnavolgbaar vinden, is niet per se 
iets wat we moeten tegenhouden. Voor je het 
weet, gooi je het kind met het badwater weg.

Henk van der Kolk is universitair hoofddocent 
politicologie en onderzoeksmethoden aan de 
Universiteit Twente. 
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_______________________________________
1.    De gebruikte gegevens over de uitslagen zijn 
afkomstig van de website ‘verkiezingsuitslagen.nl’. 
Voor de verkiezingen van 2022 is een aantal cor-
recties uitgevoerd op basis van ANP-uitslagen die 
voor ten minste vier gemeenten betrouwbaarder 
lijken. Alle gegevens en analyses uit deze bijdrage 
kunnen worden opgevraagd bij de auteur.

2.    In de figuur staat de relatie tussen omvang 
(hier gerekend naar het aantal beschikbare raads-
zetels) en het effectief aantal politieke partijen. 
Vergelijkbare relaties bestaan tussen omvang en 
het aantal deelnemende partijen en het aantal 
politieke partijen dat is vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad.

3.    De gegevens over het aantal gekozen vrouwen 
zijn afkomstig van de website https://stemopeen-
vrouw.com/. Deze gegevens zijn na marginale 
toetsing op enkele punten gecorrigeerd. Op 
de website van de vereniging voor raadsleden 
(zie bijvoorbeeld https://www.raadsleden.nl/
actueel/nieuws/aandeel-vrouwelijke-raadsle-
den-voor-het-eerst-boven-30-procent) zijn derge-
lijke gegevens ook voor eerdere jaren te vinden. 
Iemand die onderstaande analyses wil uitbreiden 
om na te gaan of dit ook geldt voor eerdere jaren 
kan zich daarop uitleven.




