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D66 en de gemeentemads
verkiezingen van 1990 
MEINE HENK KLiJNSMA EN HANSJEEKEL * 

Over ruim een jaar zijn er al weer 
raadsverkiezingen. Voor D66 bieden deze 
verkiezingen de kans om haar positie in de lokale 
politiek enorm te versterken. Dit artikel gaat per 
afzonderlijke provincie in op de electorale positie 
van D66 in het verleden en de kansen voor de 
raadsverkiezingen in 1990.1 Als afsluiting wordt 
kort stil gestaan bij de problemen die overwonnen 
moeten worden om de potentiële zetelwinst ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

Groningen 

Van de drie noordelijke provincies is Groningen door
gaans degene geweest waar D66 een net iets beter 
resultaatwistte behalen dan in detwee buurprovincies . 
Deze relatief gunstige positie is het gevolg van de 
klassieke Groninger dichotomie tussen 'stad' en 'Om
meland'. Op het platteland en in de kleinere steden van 
Groningen liggen de resultaten voor D66 op hetzelfde 
lage niveau, zo niet nog lager, als in de meeste andere 
delen van het noorden. In de stad Groningen, de enige 
echte grote stad in het noorden met universiteit en 
bijbehorende D66-gezinde bevolking en in de aan
grenzende forensengemeenten is de aanhang van D66 
echter zeer groot. 

Het bovenstaande beeld werkt door in de positie van 
D66 in de Groninger gemeenteraden. In de stad Gro
ningen en detypischeforensengemeente Haren opere
ren sinds 1982 tweemansfracties; in de periode 1978-
1982 zelfs driemansfracties. In het Ommeland bezet 
onze partij zetels in de gemeenteraden van de kleinere 
stedelijke centra Delfzijl en Veendam, en in de semi
forensengemeente Bedum. Slechts in één platte
landsgemeente, Slochteren, is D66 in de raad vertegen
woordigd . 

De met Bedum vergelijkbare semi-forensengemeen
ten Winsum en Zuidhorn zijn in 1982 respectievelijk 
1986 verloren gegaan. In Hoogezand-Sappemeer be
zette D66 tot 1986 in een combinatie met klein-links 1 
zetel. In 1986 ging de D66-zetel in deze combinatie 
verloren. 

Grosso modo is de positie van D66 in de provincie 
Groningen er sinds 1978 niet sterker op geworden. In 
1978 was D66 in een zeer beperkt aantal gemeentera
den vertegenwoordigd, echter met een sterke positie in 
de bolwerken Groningen-stad en Haren. In 1982 
brokkelden deze bolwerken af. Dit verlies werd even-

* D~ auteurs zijn lid van de redactie. 

wel gecompenseerd doordat in enkele kleinere ge
meenten voor het eerst zetels werden veroverd . In 1986 
nam het aantal gemeenten met een D66-raadsfractie 
weer af; ongeveertot het niveau van 1978, zonder dat in 
de bolwerken het peil van dat jaar werd gehaald. De 
relatief sterke groei van D66 in Groningen bij de 
jongste kamer- en statenverkiezingen - in 'Idee 66', nr. 
1987/2 repten wij van een groei van bijna randstedelij
ke proporties- manifesteerde zich dus nog nauwelijks 
bij de kort daarvoor gehouden raadsverkiezingen . 

Zoals het er nu uitziet, zal de in het noorden krachtig 
doorzettende groei ook doorwerken in de resultaten 
van de raadsverkiezingen van 1990. ln vergelijking met 
andere provincies met eenzelfde verwachte groei blijft 
de zetelwinst in Groningen echter beperkt van omvang. 
De reden hiervoor is gelegen in de aanwezigheid van 
een groot aantal kleine gemeenten met dito kleine 
raden en bijbehorend hoge kiesdrempels. Als de ge
meentelijke herindeling van de provincie Groningen 
tijdig voor de raadsverkiezingen van 1990 wordt gere
aliseerd, wordt deze barrière weggenomen. Dan komt 
de verwachte zetelwinst op een met de stemmenwinst 
corresponderend niveau. Het is evenwel nog niet vol
strekt zeker of deze gemeentelijke herindeling op tijd 
een feit zal zijn . 

Een analyse van de te verwachten winst laat zien dat 
de ele~torale en electoraal-geografische tendenzen 
van 1978 en 1982 in enigszins versterkte mate in elkaar 
schuiven. In de twee bolwerken wordt ongeveer het 
niveau van 1978 weer gehaald : in de stad Groningen 1 
zetel er boven, in Haren 1 zetel er onder. 

Naast de plaatsen waar D66 al in de gemeenteraad 
is vertegenwoordigd, kunnen gemakkelijk zetels wor
den veroverd in de kleinere regionale centra Hooge
zand-Sappemeer (daar moet dan wel de combinatie 
worden beëindigd) en Winschoten, alsmede in desemi
forensengemeenten Leek en Zuidhorn . Ten aanzien 
van de laatste gemeente geldt overigens dat daar als 
gevolg van niet-deelname aan de raadsverkiezingen 
van 1986 de D66-zetel verloren is gegaan; in zo'n geval 
moet de kiezers wel het nodige worden uitgelegd . 

De marges voor het behalen van een zetel zijn 
smaller in de semi-forensengemeenten Winsum en 
uiterst smal in het streekcentrum Stadskanaal. 

Friesland 

De positie van D66 in de Friese gemeenteraden is erg 
zwak. In geen enkele andere provincie is onze partij zo 
slecht op gemeentelijk niveau vertegenwoordigd. De 
raadsverkiezingen van 1986 leverden slechts in de drie 
grootste gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland en 
Heerenveen) zetels op. In de plattelandsgemeente 



Wymbritseradeel slaagde een volledig door D66-ers 
beheerste lijst 'Gemeentebelangen' erin twee zetels te 
verwerven : een verdubbeling van het zeteltal vergele
ken met 1982. 

Bij de raadsverkiezingen van 1982 en 1978 behaalde 
D66 iets betere resultaten . Doorbij volt het op dat bij 
elke volgende verkiezing D66 uit meer gemeenteraden 
verdween dan het in andere haar (her) intrede deed. Er 
kan dus worden gesproken van een geleidelijke 
verzwakking van een toch al niet bijster florissante 
machtspositie. 

Het merkwaardige nu is dat deze afkalving haaks 
staat op de electorale ontwikkeling van D66 bij de 
staten- en kamerverkiezingen in Friesland. Bij die ver
kiezingen is juist sprake van een langzaam maar 
gestaag wegwerken van een relatieve achterstand ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. Ditverschijnsel 
kan deels worden verklaard door de deelname van de 
FNP aan staten- en raadsverkiezingen. Een vergelij
king van de door D66 behaalde resultaten bij de 
jongste kamer- en statenverkiezingen toont zonne
klaar aan dat de FNP voor D66 een geduchte concur
rent is. Echter, het bestaan van de FNP kan niet verkla
ren waarom D66 er in 1986 niet in is geslaagd raadsze
tels te veroveren in stedelijke gemeenten als Sneek en 
Harlingen. Dat geldt ook voor het verlies van de 
raadszetel in het niet-Friestalige (en daarom voor de 
FNP weinig perspectiefrijke) West-Stellingwerf, of de 
niet-deelname in de forensengemeente Leeuwardera
deel waardoor een zetel verloren ging. Niet onmoge
lijk is dat hier factoren als een zwakke organisatie of 
het ontbreken van de kiezers aansprekende kandida
ten een rol hebben gespeeld . 

Ook als rekening wordt gehouden met deelname 
van de FNP (en datis hetgeval indien-zoals is gebeurd 
- wordt uitgegaan van de uitslagen van de staten
verkiezingen van 1987), liggen er voor D66 goede 
kansen om haar zwakke positie in Friesland bij de 
komende raadsverkiezingen behoorlijk te versterken. 

In Leeuwarden en Smallingerland is een verdubbe
ling van de huidige éénpersoonsfracties goed moge
lijk. In Sneek, Harl ingen, Tytsjerksteradeel, West-Stel
lingwerf, Oost-Stellingwerf en Boarnsterhim lijkt het, 
althans op basis van de cijfers, tamelijk zeker dat D66 
haar (her)intrede in de raad kan maken met éénper
soonfracties . Dat laatste geldt ook voor Franekera
deel, Skarsterlêln, Menaldumadeel en Lemsterland, zij 
het dat de marges in deze twee gemeenten geringer 
zijn. Dezeconclusie is opzich ook van toepassing opde 
gemeente Leeuwarderadeel; echter met de kantteke
ning dat de herovering van een door niet-deelname 
verloren gegane zetel per definitie extra problemen 
oplevert. 

Voor het geval apart, Wymbritseradeel , is een be
houd van de beide huidige zetels voorspeld . Dit kan 
echter voor hetzelfde geld anders uitpakken . Door de 
zeer eigen lokale situatie valt daar evenwel weinig van 
te voorspellen . 

Drenthe 

De vertegenwoordiging van D66 in de Drentse ge
meenteraden heeft zich sinds 1978 ontwikkeld volgens 
een patroon dat ook bij andere provincies aan de dag 
treedt. In 1978 een fractie in een beperkt aantal ge
meenten, in 1982 uitbreiding onder gelijktijdige 
verzwakking in sommige gemeenten waar al in '78 
zetels werden behaald en in 1986 tenslotte weer een 
inkrimping met in een bescheiden aantal gemeenten 
(waaronder het Drentse Eelde) een bescheiden ze
telwinst. 

In Drenthe heeft D66 in 1978, 1982 en 1986 zetels 
behaald in de gemeenteraden van hetzij de wat grotere 
streekcentra (Assen, Emmen en sinds 1982 ook Hooge
veen), hetzij de op Drents territoir gelegen forensenge
meenten aan de zuidrand van de stad Groningen : in 
Eelde (altijd), Roden (alleen in 1978), Vries (alleen in 
1982) en Zuidlaren (idem) . In de semi-forensenge
meente Zuidwolde is D66 sedert 1978 continu in de 
raad vertegenwoordigd, de populariteit van lijstrekker 
Marga Kool is daar niet vreemd aan. 

De beperkte vertegenwoordiging van D66 in de 
Drentse gemeenteraden is nietverklaarbaarvanuiteen 
zwakke electorale positie. Slechts in enkele Drentse 
plattelandsgemeenten (te weten de confessionele en 
de 'rode' ) haalt onze partij erg -slechte resultaten . De 
meeste Drentse plattelandsgemeenten hebben van 
oudsher een overwegend vrijzinnige inslag en zijn D66 
(daarom) in toenemende mate goed gezind. De grote 
handicap is evenwel dat het hier kleine gemeenten 
betreft met een kleine gemeenteraad en dus een hoge 
kiesdrempel. 

Toch zullen ook andere factoren zoals een zwakke 
organisatie D66 evenzeer parten hebben gespeeld. 
Hoe kan anders worden verklaard dat in 1986 de D66-
zetels in gemeenten als Vries en Zuidlaren - zetels die 
gemakkelijk behouden hadden kunnen blijven - door 
niet-deelname verloren gingen? Hetzelfde verhaal kan 
worden afgestoken naar aanleiding van het absurd 
slechte resultaat in Roden en het feit dat in Norg, Peize 
en Anloo (alle semi-forensengemeenten met goede 
kansen op een raadszetel) nimmer aan raads
verkiezingen is deelgenomen. 

De mogelijk in Drenthe te behalen zetelwinst is 
afkomstig uit twee bronnen : versterking van bestaande 
fracties en (her)intrede in andere gemeenteraden. 
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In de grotere centro Assen, Emmen en Hoogeveen 
kunnen de bestaande eenmansfracties worden ver
dubbeld. In het enige regionale centrum van Drenthe 
waar D66 nietin de raad isvertegenwoordigd,Meppel, 
kan gemakkelijk een zetel worden gehaald. Hetzelfde 
geldtvoorde (se_mi-) forensengemeenten Anloo, Norg, 
Peize, Vries en Zuidlaren. In Roden zijn zelfs 2 zetels niet 
onmogelijk. 

Hiermee zou D66 in de raden van alle wat grotere 
plaatsen en van alle (semi-)forensengemeenten in 
Drenthe zijn vertegenwoordigd. In de kleine vrijzinnige 
gemeenten van Zand-Drenthe en de wat grotere con
fessionele en 'rode' aan de rand van het gewest blijftde 
kans op een doorbraak echter vooralsnog onwaar
schijnlijk. 

Overijssel 

In deze sterk confessioneel-conservatieve provincie 
bezet D66 sinds 1978 vooral raadszetels in de grotere 
verstedelijkte gemeenten. De positie van onze partij 
heeft zich verder ongeveer volgens het Groninger 
patroon ontwikkeld. 1978: intrede in een beperkt aan
tal gemeenteraden; 1982: uitbreiding van de D66-
vertegenwoordiging tot een groter aantal gemeenten 
ondergelijktijdige afkalving van de sterkte van sommi
ge van de al sedert '78 opererende fracties en in 1986: 
verlies van een aantal fracties en zetels, zonder dat in 
de bolwerken van 1978 het niveau van dat jaar weer 
werd behaald. 

Hetverliesvan 1986was in Overijssel evenwel groter 
dan bijna waar ook in Nederland. In Kampen, Olden
zaal, Brederwiede, Borne en Stad-Delden verdween 
D66 uit de gemeenteraad. In Enschede ging de tweede 
zetel verloren. Het ene zeteltje in Deventer werd uiterst 
marginaal. 

Dit slechte resultaat past tot op zekere hoogte wel in 
dealgemene electorale ontwikkeling van D66 in Over
ijssel. De behaalde percentages lagen eraltijd rond het 
gemiddelde van de drie noordelijke provincies. In 
1986-1987 slaagde het noorden erechter in aansluiting 
te vinden bij het in de randstad volop ingetreden 
herstel, terwijl Overijssel daarbij achterbleef. 

De potentiële zetelwinst van D66 in Overijssel is in de 
eerste plaats gelegen in een versterking van de huidige 
fracties en een herovering van de eerder verloren 
gegane zetels. Aldus is een verdrievoudiging van de 
éénmansfracties te Enschede en Deventer mogeli jk. De 
tweemansfracties in Hengelo en Zwolle kunnen ook tot 
driemansfracties uitgroeien, terwijl een verdubbeling 
van de huidige éénmansfractie in Almelo goed moge
lijk lijkt. In Borne, Bredewiede, Stad-Delden, Kampen 
en , Oldenzaal kunnen de in 1986 verdwenen D66-

raadsfracties terugkeren. 
Echte uitbreiding is in zichtdoorde mogelijke intrede 

van D66 in de raden van de traditioneel vrijzinnige 
gemeente Bathmen en de semi-forensengemeente 
Diepenveen. 

Het geheel overziend lijken daarmee de grenzen 
voor D66 in Overijssel voorlopig goeddeels bereikt. In 
het overgrote deel van de gemeenten waar D66 in 1990 
geen kans maakt, worden namelijk lage tot zeer lage 
percentages behaald. Het betreft hier vrijwel alle con
servatief-katholieke of orthodox- danwel ultra-or
thodox-protestantse gemeenten. 

Flevoland 

De goede resultaten die D66 in deze miniprovincie 
behaalt, komen vooral op het conto van de erg hoge 
percentages in de twee Amsterdamse satellietsteden 
Almere en Lelystad. Deze 'new towns' behoren ook 
landelijk gezien tot de topgemeenten van D66. In de 
drie agrarische gemeenten is de aanhang geringer; 
daar ligt zij rond het landelijk gemiddelde. In de ultra
orthodox-protestantse visserijgemeente Urk is de D66-
aanhang nihil. 

De bestaande D66-fracties i n de gemeenteraden van 
Almere, Lelystad en de Noordoostpolder kunnen op 
een forse uitbreiding rekenen. In Lelystad en Almere 
wordt metvierzetels elk bijna hettopniveau van de late 
jaren '70 weer bereikt, terwijl in de Noordoostpolder 
een tweede zetel kan worden veroverd. In Dronten kan 
de in 1982 verloren zetel met gemak worden heroverd. 
En in Zeewolde tenslotte kan eveneens de kiesdrempel 
gemakkelijk worden genomen. 

Gelderland 

De positie van D66 in de Gelderse gemeenteraden is 
sinds 1978 - anders dan in andere provincies - aan 
weinig veranderingen onderhevig geweest. AI in 1978 
was D66 in de raden van de meeste grotere en verstede
lijkte gemeenten vertegenwoordigd. In 1982 verdwe
nen wij uit sommige gemeenteraden, om echtertegelij
kertijd in andere onze entree te maken. In 1986 konden 
de resultaten van '82 goeddeels worden geconsoli
deerd. In Barneveld en Brummen verdween D66 welis
waar uit de raad, in Eist daarentegen werd 1 zetel winst 
behaald. 

Bij de kamer- en statenverkiezingen van 1986 en 
1987 naderde het Gelderse verkiezingsresultaat tot het 
landelijke niveau . In veel gemeenten konden toen al 
percentages worden opgetekend die in de buurtvan de 
kiesdrempel voor een raadszetel kwamen. Het goede 
resultaat van de statenverkiezingen mocht in vrij veel 



Raadsverkiezingen 7986 in Limburg, in 7990 verdubbeld resultaat? 

Gelderse gemeente een D66-raadzetel tot een reële 
mogelijkheid maken; de verwachte electorale groei 
voor 1990 versterkt dit gegeven nog. Door de grote 
omvang van veel Gelderse gemeenten (grote gemeen
teraden, lage kiesdrempel) valt deze groei hoger uit 
dan in veel andere provincies. 

Zo kan in de volgende (semi-)forensengemeenten 
gemakkelijk een zetel worden binnengehaald: 
Beuningen, Brummen (herovering van een in 1986 door 
niet-deelname verloren zetel), Duiven, Epe, Heumen, 
Hoevelaken, Voorst, Westervoort en Wijchen . Voor de 
wat grotere industriële en/of streekcentra Barneveld 
(herovering), Didam, Elburg, Ermelo, Geldermalsen, 
Harderwijk, Wisch en Zevenaar geldt hetzelfde. In de 
laatste gemeente kunnen zelfs twee zetels worden 
veroverd . Overigens kan men zich afvragen waarom 
hier - gelet op de mogelijkheden - in 1986 niet is 
meegedaan aan de verkiezingen. Gebrekkige organi
satie? Ruzie in de afdeling? 

lets minder gemakkelijk, maarzekernietonmogelijk 
is de verovering van zetels in een aantal andere ge
meenten. Het gaat hier om Angerlo, Bemmel, Borculo, 
Buren, Doesburg, Gendringen, Groesbeek, Heerde, 
Lingewaal (voorheen Vuren), Rijnwaarden en Valburg : 
gemeenten die onderling nogal verschillen : 
(semi-)forensengemeenten, kleinere streekcentra en 
industriestad jes en echte plattelandsgemeenten. 

De zittende fracties in een flink aantal Gelderse 
gemeenten kunnen een uitbreiding tegemoet zien . Arn
hem doet zijn intrede in het selecte gezelschap van 
viermansfracties. De twee andere grote steden Nijme
gen en Apeldoorn moeten het doen met driemansfrac
ties. Dat is ook het geval met het veel kleinere universi
teitsstadje en D66-bolwerk par excellence Wa
geningen. 

Tweemansfracties liggen binnen bereik in het Be
tuwse stadje Culemborg, het industrie- en streekcen
trum Doetinchem, het uitgestrekte en overwegend or
thodox-protestantse Ede, de typische forensenge
meenten Renkum en Rheden en in het IJsselstadje annex 
streekcentrum Zutphen. 

Als deze prognosewerkelijkheid zou worden , maakt 
D66 in Gelderland een grote sprong voorwaarts . 
Slechts in de ultra-orthodoxe bolwerken met weinig 
andersdenkende nieuwkomers binnen hun grenzen en 
in een aantal kleinere overwegend confessionele, zo
wel rooms-katholieke als orthodox-protestantse ge
meenten, is de kans op een D66-representant in de 
lokaal-politieke gremia voorlopig erg klein . 

Utrecht 

Utrecht was en IS In alle opzichten electoraal een 
topprovincie voor D66. De behaalde resultaten liggen 
ervrijwel altijd fors boven het lande I ijk gemiddelde. De 
oorzaak hiervoor is gelegen in de aanwezigheid van 
relatief grote aantallen typische D66-kiezers: goed 
opgeleide en verdienende nieuwe middenstanders. 
Deze kiezers wonen vooral in de universiteitsstad 
Utrecht en het enige andere zelfstandige regionale 
centrum dat de provincie kent: de 'boomtown' Amers
foort en in de talloze nieuwe en oude (semi-)foren
sengemeenten die Utrecht rijk is. 

AI deze gemeenten boden en bieden D66 ruim
schoots mogelijkheden om in de lokale politiek haar 
zegje te doen . Over het algemeen zijn deze mogelijk
heden ook wel benut sinds de eerste wederopstanding 
van onze partij in 1976-1977. Anders dan in de meeste 
andere provincies lukte het D66 in Utrecht al in 1978 om 
in de meeste kansrijke gemeenten daadwerkelijk ze
tels te veroveren. Erg goede resultaten (driemansfrac
ties) werden toen behaald in de stad Utrecht en in 
Amersfoort, De Bilt en Soest. In 1982 moest in deze vier 
bolwerken een zetel worden ingeleverd . Ditverlies kon 
niet worden gecompenseerd door de intrede van D66 
in de raden van enkele andere gemeenten, omdat 
tegelijkertijd in een viertal Stichtse gemeenten in 1978 
aangetreden éénmansfracties het veld moesten rui
men. In 1986 kon evenwel het in sommige gemeenten 
geleden verlies worden geneutraliseerd door winst in 
andere. 

Door herstel van de ooit verloren gegane D66-
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vertegenwoordiging in een aantal Utrechtse gemeen
teraden en een n iet-onaanzien I i jke wi nst i n de gemeen
ten waar al een D66-fractie opereert, kan ook voor 
Utrecht een flinke zetelwinst worden voorspeld. Toch 
va It de verwachte wi nst voor Utrecht n iet zo hoog uit a Is 
voor het aangrenzende Gelderland. De reden hiervoor 
is eerder in dit artikel in feite al genoemd en komt het 
neer op de remmende voorsprong: door een grote 
benutting van het aanwezige potentieel is de ruimte 
voor expansie in Utrecht mindergrootdan in provincies 
waar het potentieel minder goed is benut. 

Laten we de Utrechtse gemeenten de revue passeren, 
dan lijkt het erop alsof het goed mogelijk is dat D66 
terugkeert in de raden van de typische forensenge
meenten Abcoude, Eemnes, Maarn en Leersum. In een 
aantal andere (semi-)forensengemeenten kan D66 ge
makkelijk (Houten, Loenen, Montfoort en Vleuten-De 
Meern) of iets mindergemakkelijk (Harmelen) voor het 
eerst een zetel veroveren. Dat laatste geldt ook voor de 
orthodox-protestantse industriestad Veenendaal. 

In nogal wat andere gemeenten bestaat een grote 
kans dat D66 met een versterkte fractie in de raad 
terugkeert: Utrecht (van 2 naar 4); Amersfoort, De Bilt, 
Nieuwegein, Soest en Zeist (van 2 naar 3); Baarn, 
Driebergen, Leusden, Maarssen, Woerden en ijssel
stein (van 1 naar2) . 

Alleen in een klein aantal Utrechtse gemeenten zal 
D66 in deze prognose niet in de raad zijn vertegen
woordigd. Het gaat in dat verband vrijwel uitsluitend 
om confessionele plattelandsgemeenten die niet of in 
beperkte mate zijn aangeraakt door het forensisme. 

Noord-Holland 

In de electorale geschiedenis van D66 is Noord-Hol 
land bijna altijd als de beste provincie uit de bus 
gekomen. De aanwezigheid van een aantal grote 
steden met een gevarieerde bedrijvigheid en vrij veel 
oude en nieuwe forensengemeenten biedt de belang
rijkste verklaring hiervoor. Daarnaast is Noord-Hol
land, anders dan Zuid-Holland en Utrecht (provincies 
waar D66 ook bovengemiddeld scoort) ook een 
provincie met een sterke (Iinks-)vrijzinnige traditie. 

De positie van D66 in de Noordhollandse gemeen
teraden moet in dit licht worden gezien. Vanaf 1978 is 
onze partij in de raden van de meeste steden, stadjes en 
(semi-)forensengemeenten present. Sinds 1982 is D66 
bovendien doorgedrongen in de gemeenteraden van 
een aantal traditioneel vrijzinnige (plattelands)ge
meenten, zoals Anna Pauwlona en Schoorl . Net als 
elders in den lande moest in 1982 een stapje terug 
worden gedaan in gemeenten waar in 1978 een goed 
resultaat werd geboekt. In Noord-Holland was die 

categorie gemeenten tamelijk omvangrijk : Amster
dam, Haarlem, Purmerend, Hoorn, Alkmaar, Castri
cum, Bussum, Diemen en Heemskerk. 

Omdat Noord-Holland vaak trendsetter is bij een 
weer opkomend electoraal getij voor D66, kon bij de 
raadsverkiezingen al- meer dan elders - een deel van 
het in 1982 verloren terrein worden heroverd. In ge
meenten als Huizen, Heerhugowaard en Zandvoort 
kon zelfs een nooit eerder bereikt resultaat worden 
geregistreerd . 

De werking van de wet van de remmende voor
sprong is op Noord-Holland evenzeer van toepassing 
als op Utrecht. Twee kanttekeningen zijn echter op hun 
plaats. Enerzijds is die wet zelfs nog sterker werkzaam, 
omdat het herstel van D66 in Noord-Holland vroeger 
inzette dan elders. Anderzijds kent Noord-Holland 
(anders dan Utrecht) een aanzienlijk aantal traditio
neel-vrijzinnige plattelandsgemeenten waar D66 nog 
niet in de raad is vertegenwoordigd. Juist in nogal wat 
gemeenten van dit type kan volgens de prognose in 
1990 de kiesdrempel, gemakkelijk of minder gemak
kelijk, worden overschreden. 

Het gaat hier om: Aalsmeer, Akersloot, Beemster, 
Egmond, Graft-De Rijp, Niedorp, Noorderkog
genland, Opmeer (herovering van een in 1986 door 
niet-deelname verloren zetel), Oostzaan, Texel, Wes
terkoggenland en Zeevang. 

In enkele andere gemeenten kan D66 eveneens zijn 
(her)intrede in de raad maken. Namelijk in het confes
sionele Edam-Volendam;de forensengemeenten 
Haarlemmerliede, 's-Graveland (herintrede), Heiloo 
(2 zetels), Uithoorn en Heemstede (ook elk 2 zetels, mits 
echter combinaties met andere partijen worden beëin
digd), Laren, Monnickendam en Stedebroec; de 
Zuiderzeestadjes Enkhuizen (herintrede) en Me
demblik; en tenslotte de grote agrarische Wieringer
meer. 

Als een tweetal in procedure zijnde wetsvoorstellen 
tot gemeentelijke herindeling (Kop van Noord-Hol
land en Waterland) tijdig het Staatsblad haalt, kunnen 
de meeste 'witte vlekken' voor Noord-Holland worden 
ingekleurd. Op basis van deze prognose kan D66 na de 
raadsverkiezingen van 1990 in bijna alle Noordhol
landse gemeenteraden zijn vertegenwoordigd . 

Een substantiële zetelwinst is weggelegd voor onze 
parij in vrij veel gemeenten in Noord-Holland waar al 
D66-raadsfracties zijn. Daarbij wordt doorgaans het 
niveau van 1978 weer bereikt en vaak zelfs nog over
troffen. Tot de eredivisie van gemeenten met vier
mansfracties treden toe: Amsterdam (van 3 naar 4), 
Amstelveen (van 2 naar4) en Purmerend (idem) . Haar
lem blijft net als Den Helder op 3 zetels steken (de wet 
van de remmende voorsprong!). In dezelfde categorie 



van driemansfracties belanden mogel i jk Alkmaar en 
Zaanstad (van 1 naar 3, waarbij het slechte resultaat 
van 1986 onprettige vragen oproept), Haarlemmer
meer, Hilversum en Hoorn (van 2 naar 3). 

Een verdubbeling van één- naar tweemansfracties 
ligt in het verschiet in Castricum, Heemskerk en Naar
den . Ook ten aanzien van deze groep fracties geldt dat 
hier al in 1986 een deel van de potentiële winst werd 
verzilverd . 

Zuid-Holland 

De positie van D66 in Zu id-Holland vertoont gelijkenis 
met die in de beide andere randstadprovincies. Ook 
hier biedt de bevolkingssamenstelling goede perspec
tieven voor onze partij. De aanwezigheid van vele 
grote en middelgrote steden met een gevarieerde en 
hoogontwikkelde bedrijvigheid, forensengemeenten 
en satellietsteden en het bijbehorende type inwoner 
('de' D66-kiezer) heeft ertoe geleid dat de aanhang van 
D66 in Zuid-Holland altijd boven het gemiddelde heeft 
gelegen. In de meer onversneden Zuidhollandse plat
telandsgemeenten doet D66 het veel minder goed dan 
in de noordelijke buurprovincie; de afwezigheid van 
een krachtig gewortelde vrijzinnige traditie is hiervan 
de oorzaak. 

In 1978 deed D66 zijn intrede in de raden van de 
meeste (ofschoon verhoudingsgewijs minder dan de 
beide andere randstadprovincies) gemeenten, waar 
het perspectief op één of meer zetels gunstig was op 
grond van de net beschreven bevolkingssamenstelling . 
Net als elders moest vier jaar later in bolwerken als 's
Gravenhoge, Leiden, Dordrecht, Rijswijk en Voorburg 
een stap terug worden gedaan. Meer dan in Noord
Holland kon deze teruggang evenwel worden goedge
maakt door de entree van D66 in de raden van andere 
gemeenten (bijvoorbeeld Alphen a.d. Rijn, Hendrik Ido 
Ambacht en Moordrecht). 

In 1986 was ook in Zuid -Holland het inmiddels ver
trouwde patroon waarneembaar. Aan de ene kant 
verliezen, met name in gemeenten waar D66 in 1982 
zijn intrede in de raad had gedaan (Gorinchem, Leer
dam en Bleiswijk), maar ook in Dordrecht (zie opmer
king bij Zaanstad en Alkmaar) . Daartegenover stond 
winst in een enkele gemeente (Spijkenisse en Voor
schoten) . 

Door de in verhouding met Noord-Holland en 
Utrecht geringere mate waarin het kiezerspotentieel in 
1978 en 1982 is benut, alsook door het naar randstede
lijke norm beperkte herstel van 1986, is er in 1990 in 
Zuid-Holland voor D66 meerte winnen dan in de twee 
hiervoor behandelde provincies. 

In de raden van een groot aantal (semi-)forensenge-

meenten kunnen D66-fracties hun (r)entree maken, 
namelijk in: Albrandswaard, Benthuizen, Bergschen
hoek, Binnenmaas, Bleiswijk, Cromstrijen, 's-Graven
zonde, Hazerswoude, Hillegom, Lisse, Maasland, 
Monster, Nieuwkoop, Nootdorp, Noordwijk, Reeuwi
jk, Voorhout, Wateringen, Westvoorne, Woubrugge, 
Zevenhuizen en Zoeterwoude. 

Hetzelfde geldt voor nogal wat kleinere (industrie) 
stadjes en zelfs enige meer uitgesproken agrarische 
gemeenten : Alblasserdam, Gorinchem, Katwijk, Ne
derlek, Schoonhoven, Sliedrecht, Vianen en Vlist. Door 
de vrij lage kiesdrempel kan in deze gemeenten, on
danks de niet bijster hoge percentages voor D66, toch 
een zetel in de wacht worden gesleept. 

Veel zittende raadsfracties in Zuid-Holland kunnen 
een soms aanzienlijke zetelwinst tegemoet zien . Abso
lute topper, ook landelijk, is de Haagse satellietstad 
Zoetermeer, waar een vijfmansfractie binnen het ver
schiet ligt (een groei van 3 naar 5 zetels). Viermansfrac
ties lijken mogelijk in 's-Gravenhage, in de universi
teitssteden Leiden en Delft (alle van 2 naar 4) en in de 
Rotterdamse satellietstad Spijkenisse (van 3 naar4). 

Driemansfracties zijn volgens de prognose voor D66 
weggelegd in de gemeenteraden van Alphen a.d. Rijn 
(van 1 naar 3) en Capelle a.d . Ijssel (idem, mits de 
interne vete en het daaruit voortvloeiende schisma 
daartot een goed einde kan worden gebracht). Ook in 
Dordrecht is het op zich mogelijk dat de bestaande 
éénmansfractie in 1990 wordt verdrievoudigd. Een 
winst van 2 naar 3 zetels is mogelijk in Gouda, Leider
dorp, Rotterdam, Rijswijk, Vlaardingen en Voorburg . 
Het gaat hier overigens telkens om (middel) grote 
steden of uitgesproken forensengemeenten. 

Een verdubbeling van de huidige éénmansfracties is 
geprognostiseerd voor de forensengemeenten/satel 
lietsteden Brielle, Hellevoetsluis en Leidschendam. 
Eenzelfde groei zit erin voor de industriestadjes 
Maassluis, Papendracht en Zwijndrecht. 

De kleinere confessionele plattelandsgemeenten in 
het noordoosten van de provincie en de grotere ultra
orthodox-protestantse gemeenten in de waarden en op 
de eilanden blijven voor D66 afgesloten gebied. De op 
stapel staande gemeentelijke herindeling van midden 
en noordoost Zuid-Holland kan voor de eerst genoem
de groep gemeenten echter een verandering hierin te 
weeg brengen. 

Zeeland 

De provincie Zeeland heeft voor D66 nooit veel ge
meenteraadszetels opgeleverd. Dat komt enerzijds 
door de electorale positie van de partij : de stembusre
sultaten 'deinen mee' met de landelijke trend, maar op 
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een 25% lager niveau. Dat komt anderzijds door de 
nog relatief grote hoeveelheid kleine gemeenten. 

In 1978 kreeg D66 zetels in de drie stedelijke centra 
Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. In 1982 verdub
belde het aantal zetels door uitbreiding met het 
streekcentrum Goes en de kleine Zeeuws-Vlaamse 
plattelandsgemeenten Sluis en Aardenburg. Het beeld 
van 1982 is nog exact het beeld van 1986. Zes gemeen
ten, zes zetels : in alle gemeenten waar werd meege
daan (op Veere, een geval apart, na) werd ook een 
zetel behaald . 

Bij de volgende raadsverkiezingen is in principevoor 
D66 in Zeeland behoorlijk watte winnen . Allereerstzal 
vergroting van de bestaande fracties (kunnen) optre
den. De oude drie van 1978, Vlissingen, Middelburg en 
Terneuzen kunnen alle drie een zetel erbij winnen. 
Daarnaast kan D66 voor het eerst zijn intrede doen op 
Schouwen-Duiveland : in Brouwershaven kan een zetel 
worden veroverd. Op Zuid-Beveland kan de positie 
worden verstevigd door de mogelijke entree van D66 in 
de gemeenteraden van Kapelle en Borsele. Op Wal
cheren kan een zetel worden behaald in Valkenisse en 
kan de combinatiezetel in Veere uit 1982 door D66 
worden teruggewonnen. In Zeeuws-Vlaanderen kan in 
199000k in Hulstopeen zetel worden gerekend in deze 
voorspelling. 

Er is veel werk voor de Zeeuwse (sub) regiobestuur
deren te verrichten : een verdubbeling van het aantal 
gemeenten met een D66-vertegenwoordiging behoort 
totde mogelijkheden,zij hetdatmarges in allegevallen 
wel krap zijn! 

Noord-Brabant 

Noord-Brabant is electoraal voor D66 een wat rare 
provincie. In de beginperiode van de partij lagen de 
resultaten hier boven het landelijk gemiddelde. In het 
midden van de jaren '70zakten de Brabantse resultaten 
ten opzichte van ditgemiddelde. Begin jaren '80was de 
zo opgelopen achterstand weer ingelopen, maar bij de 
laatste verkiezingen bleef Noord-Brabant toch weer 
wat achter. 

In het patroon van gemeenteraadszetels is dit beeld 
goed te zien. In 1978 had D66 in 14 raden zetels (plus in 
4 raden combinatiezetels), in 1982 zat D66 in 28 raden 
(+ 2 combinaties), en in 1986 in slechts 19 raden ( + 2 
combinaties). Een toch wel fors verlies, dat het hardst 
zal zijn aangekomen in gemeenten waar wel werd 
meegedaan aan de raadsverkiezingen : dus in Best, 
Boxtel, Cuyk c.a., Dongen, Oisterwijk, Uden en 
Veldhoven. In al deze gemeenten verdween D66 in 
1986 uit de raad. In Boxmeer, Dussen, Oudenbosch en 
Valkenswaard hadden de plaatselijke D66-ers zich 

blijkbaar al voor de verkiezingen vergewist van hun 
'kansen' op succes en afgezien van deelname! 

D66 heeft op dit moment in de Brabantse gemeen
teraden tweemansfracties in de grote steden Eind
hoven, Breda en (iets kleiner) Bergen op Zoom, en -
heel verrassend - in het veel kleinere Berkel-Enschot. 
Voorts is onze partij vertegenwoordigd in de raden van 
Made en Drimmelen, Roosendaal, Oosterhout en 
West-brabantse gemeenten. Idem dito in 's-Hertogen
bosch, Tilburg, Oss en Rosmalen in het midden van de 
provincie; in de streek rond Eindhoven in Nuenen, 
Oirschot, Son en Breugel en Waalre; en in Oost
Brabant in Helmond, Mierlo, Gemert en Asten. Afge
zien van de regio Eindhoven kent D66 in Noord
Brabant geen concentratiegebied . Zowel de verloren 
gegane als de geconsolideerde zetels liggen heren der 
gespreid over de provincie. 

In Noord-Brabantvalt, op basis van onze analyse, de 
grootste groei in raadszetels te verwachten van alle 
provincies . Alle gemeenten waar D66 nu in de raad is 
vertegenwoordigd, blijven natuurlijk behouden voor 
de partij. En hoe! Er zouden driemansfracties kunnen 
ontstaan in Breda en Eindhoven (beide van 2 naar3),en 
in 's-Hertogenbosch, Oosterhout en Tilburg (van 1 naar 
3) . 

Tweemansfracties zouden er kunnen komen in Ber
gen op Zoom en Berkel-Enschot (consolidatie), in 
Helmond, Nuenen, Oss en Roosendaal (alle vier van 1 
naar 2) alsook in de nieuw te veroveren danwel te 
heroveren gemeenten Etten-leur (nieuw), Geldrop 
(nieuw) en Veldhoven (herovering). 

Eénmansfracties in de eerder genoemde gemeenten 
Asten, Gemert, Made en Drimmelen, Oirschot, Rosma
len, Son en Breugel en Waalre blijven gehandhaafd. 
Teruggewonnen worden de in 1986 verloren gegane 
zetels in Best, Boxtel, Cuyk c.a., Dongen, Oisterwijk, 
Oudenbosch, Uden en Valkenswaard. Nieuwe één 
mansfracties ontstaan in Drunen, Eersel, Geertruiden
berg, Gilze-Rijen, Goirle, Grave, Halsteren, Heesch, 
Heeze, Hilvarenbeek, loon op Zand, St. Michielsges
tel, Nieuw-Ginneken, St. Oedenrode, Prinsenbeek, 
Raamsdonk, Schijndel, Steenbergen, Teteringen, 
Veghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk, Woensdrecht en 
Zevenbergen. Een zeer heterogene groep gemeenten. 

In Noord-Brabant is in 1990 dus een ware triomftocht 
te maken : 27 nieuwe raden waar D66 voor de eerste 
keer vertegenwoordigd zal worden en 10 
heroveri ngen! 

Limburg 

De fluctuaties in de D66-aanhang in limburg zijn in de 
afgelopen 20 jaar nog groter geweest dan in Noord-



Brabant. Meestal bleefdescorefors onder het landelijk 
gemiddelde (beginperiode, jaren '70, meest recente 
tijd), maar in twee perioden sprongen de resultaten juist 
boven het gemiddelde, namelijk in 1971-1972 en in 
1981-1982. 

In tal van Limburgse gemeenteraden domineren nog 
steeds de vertegenwoordigers van de plaatselijke par
tijen, van de zogenaamde 'katholieke lijsten'. Dat 
betekent een extra handicap voor landelijk werkzame 
partijen. D66 heeft in Limburg nog maar in een zeer 
beperkt aantal raden zitting gehad. In 1978 in 2 raden, 
in 1982 in 9, en nu in 5 (in '78 en '82 daarnaast nog 
raadszetels via 2 combinaties). In elk van de perioden 
was D66 vertegenwoordigd in de gemeenteraden van 
Maastricht en - voor de echte D66-er niet verba
zingwekkend! - Gennep. In 1982 kwamen daar zetels 
bij in Beek en Brunssum: deze zetels zijn in 1986 
behouden. Voorts kwamen er in 1982 zetels bij in 
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Meerssen en Venlo : 
deze zetels zijn echter in 1986weerverloren gegaan. In 
1986 kwam D66 wel voor het eerst in de gemeenteraad 
van Stein. 

In Limburg behoort een geleidelijke groei tot de 
mogelijkheden. Naast de consolidatie van Gennep (4 
zetels), bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van 
tweemansfracties in de raden van de drie grootste 
gemeenten Maastricht, Heerlen en Venlo (respectieve
lijk van 1 naar2 en 2 maal een herovering). 

De raadszetels in Beek, Brunssum en Stein (3 één
mansfracties), alle gemeenten gelegen in dewestelijke 
mijnstreek, kunnen worden geconsolideerd . Herove
ring van een zetel kan op basis van de prognose 
plaatsvinden in de nabij Maastricht gelegen semi
forensengemeente Meerssen. Nieuwe zetels zijn te 
verwachten in het midden-Limburgse streekcentrum 
Roermond en de Peelse industriegemeente Venray, de 
Nijmeegse forensengemeente Mook en in Born en 
Sittard, beide gelegen in de westelijke mijnstreek. 

Tussen droom en daad ... 

Wie de moeite neemt de in het voorgaande gedane 
voorspellingen bij elkaar op te tellen komt op een zeer 
forse mogelijkzetelwinstuit. Potentieel liggen voor D66 
520 zetels in 360 gemeenteraden in hetvooruitzicht. Dit 
komtongeveerneerop een verdubbeling van zowel het 
aantal raadszetels als het aantal gemeenten met een 
D66-raadsfractie. 

In provincies metveel kleine gemeenten (Groningen, 
Drenthe, Zeeland) en/of veel (ultra-) orthodox-protes
tanse of conservatief-katholieke plattelandsgemeen
ten (Overijssel) valt minder te winnen dan in andere 
provi ncies met grotere gemeenten met een q ua sa men-

stelling minder 'extreme' bevolking (Friesland, Zuid
Holland, Gelderland en Noord-Brabant). Aan de an
dere kant zijn er ook provincies als Noord-Holland en 
UtrechtwaarD66 in 1990te maken krijgtmetdewetvan 
de remmende voorsprong : daar is het kiezerspoten
tieel al relatief goed benut. 

Daadwerkelijke realisatie van de potentiële ze
telwinst zal niet overal even gemakkelijk zijn. Weinig 
problemen zijn er voor afdelingen waar D66 al in de 
raad is vertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor ge
meenten zonder D66-raadsfractie maar meteen goede 
kans daarop, waar een D66-afdeling (met enige ge
schikte kandidaten) bestaat. Lastiger wordt het wan
neer in een dergelijke gemeente geschikte kandidaten 
ontbreken of zich niet besch ikbaa r wi Ilen stellen. Grote 
problemen ri jzen er i n gemeenten zonder D66-afdel i ng 
of met een in diep coma verkerende afdeling. Voor de 
regiobesturen en in mindere mate het hoofdbestuur ligt 
hier nog een moeilijke taak in het verschiet. 

Het is van het grootste belang dat door een krachtige 
inspanning het kiezerspotentieel zo veel mogelijk 
wordt benut. Aldus kan namelijk de lokale basis van 
D66 zeer worden versterkt. Dat laatste leidt tot een 
versteviging van de partij, die anderzins bijna niet kan 
worden bewerkstelligd. 

Enerzijds kunnen meer succesvol opererende D66-
raadsfracties, zekerten plattelande, bijdragen aan een 
vastere binding van het D66-electoraat aan de partij . 
Anderzijds betekent de aanwezigheid van een raads
fractieeen enormestimulans voordeactiviteiten van de 
lokale partij-organisatie. Voorts vormt de lokale poli
tiek nog altijd de beste leerschool voor politici met 
verdergaande ambities. In dat verband kan ook wor
den gedacht aan de mogelijke winst van wethouders
posten. Meer specifiek leidt dat laatste tot een vergro
ting van de groep benoembare D66-kandidaten voor 
burgemeestersposten. 

Noten 
1. Op basis van de uitslagen van de staten
verkiezingen en dedaarbij optredende regionale trend 
hebben wij per afzonderlijke gemeente de mogelijke 
winst voor D66 geprognostiseerd. In gemeenten waar 
bij de raadsverkiezingen van 1986 een percentage 
werd behaald dat boven de prognose voor 1990 lag, is 
eerstgenoemd percentage ook als prognose gehan
teerd . Voorbeelden van dit soort gemeenten zijn Den 
Helder en Wymbritseradiel. 

Omgekeerd is in gemeenten met een gemeenteraad 
die volstrekt wordt gedomineerd door lokale partijen 
de rekenkundig mogelijke zetel voor D66 niet in het 
overzicht opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn 
Schiermonnikoog en Rozendaal (Gld.). 
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