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Bijlage 1: Meldingen van belangstellenden 
 

 
Let op: noteer geen persoonsgegevens. 

 
Voorafgaand aan de zitting hebben belangstellenden de volgende meldingen bij het centraal stembureau gedaan van mogelijke 
fouten in de processen-verbaal van de stembureaus of de gemeentelijk stembureaus : 
 
Melding 1: 17-03-2023  
Gemeente West Betuwe:  
Kiezer en kandidaat van lijst AWP meldt dat stem op zichzelf niet terug te vinden is op het proces verbaal van stembureau 
Gemeentehuis Geldermalsen: 0 stemmen gekregen. 
 
Melding 2: 17-03-2023 
Gemeente West Betuwe:  
Kiezer meldt dat stem op kandidaat van lijst AWP (zelfde kandidaat als melding1) niet terug te vinden is op het proces verbaal 
van stembureau Gemeentehuis Geldermalsen. 
 
Melding 3: 17-03-2023 
Gemeente West Betuwe:  
Kiezer meldt dat stem op kandidaat van lijst AWP (zelfde kandidaat als melding1) niet terug te vinden is op het proces verbaal 
van stembureau Gemeentehuis Geldermalsen. 
 
Melding 4: 17-03-2023 
Gemeente West Betuwe:  
Kiezer meldt dat stem op kandidaat van lijst AWP (zelfde kandidaat als melding1) niet terug te vinden is op het proces verbaal 
van stembureau Gemeentehuis Geldermalsen. 
 
Deze 4 meldingen zijn op verzoek van het centraal stembureau onderzocht door het gemeentelijk stembureau van West Betuwe. 
Dit heeft geleid tot een hertelling van het stembureau Gemeentehuis Geldermalsen. 
Er is door het centraal stembureau van waterschap Rivierenland een proces verbaal nieuwe zitting GSB (d.d. 21-3-2023) 
ontvangen en een corrigendum van de telling van het stembureau Gemeentehuis Geldermalsen. De nieuwe tellingen zijn 
verwerkt in dit proces verbaal van de uitslag van de verkiezingen. 
 
Melding 5: 18-03-2023 
Melding 6: 19-03-2023 (aanvulling op melding 5) 
Gemeente West Betuwe: 
Kiezer en kandidaat van de lijst CDA meldt dat diverse stemmen op hem zijn uitgebracht, maar dat deze niet terug te vinden zijn 
op het proces verbaal van stembureau Dorpshuis de Koels in Vuren. De telling voor hem in dit stembureau staat op 0. 
 
Deze melding is op verzoek van het centraal stembureau onderzocht door het gemeentelijk stembureau van West Betuwe. Dit 
heeft geleid tot een hertelling van het stembureau Dorpshuis de Koels in Vuren. 
Er is door het centraal stembureau van waterschap Rivierenland een proces verbaal nieuwe zitting GSB (d.d. 21-3-2023) 
ontvangen en een corrigendum van de telling van het stembureau Dorpshuis de Koels. De nieuwe tellingen zijn verwerkt in dit 
proces verbaal van de uitslag van de verkiezingen. 
 
Melding 7: 20-03-2023 
Gemeente Nijmegen: 
Anonieme melder meldt: op de website van de gemeente Nijmegen staan uitslagen per stembureau. Stembureau wooncentrum 
Griffoen en NS Station Nijmegen staan er niet tussen. 
 
Deze melding heeft het waterschap Rivierenland zelf onderzocht. Het gaat om naamsverwisselingen van stembureau’s:  
Wooncentrum Griffioen is niet de juiste benaming van het stembureau. Dat is Ontmoetingsruimte ‘Bij ons Thuis’ 
NS Station Nijmegen is niet de juiste benaming van het stembureau. Dat is Centraal station. De PV’s van de stembureau’s staan 
wel op de website van de gemeente Nijmegen.  
Hiermee is deze melding afgehandeld. 
 
 
Melding 8: 21-03-2023  
Gemeente Neder-Betuwe: 
Kiezers melden dat er in ieder geval 2 stemmen zijn uitgebracht op een kandidaat van de lijst SGP. Deze zijn niet terug te vinden 
op het proces verbaal van stembureau Dorpshuis De Hoge Hof in Echteld. De telling voor de kandidaat in dit stembureau staat op 
0. 
 
Deze melding is op verzoek van het centraal stembureau onderzocht door het gemeentelijk stembureau van Neder-Betuwe. Dit 
heeft geleid tot een hertelling van het stembureau Dorpshuis De Hoge Hof in Echteld.  
Er is door het centraal stembureau van waterschap Rivierenland een proces verbaal nieuwe zitting GSB (d.d. 21-3-2023) 
ontvangen en een corrigendum van de telling van het stembureau Dorpshuis De Hoge Hof. De nieuwe tellingen zijn verwerkt in 
dit proces verbaal van de uitslag van de verkiezingen. 
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Conclusie: 
De onderzochte meldingen en de daaruit voortkomende correcties op de tellingen zijn verschuivingen tussen kandidaten van 
dezelfde politieke partij. De correcties zijn klein en hebben geen invloed op de totaal uitslag van de verkiezingen en de 
zetelverdeling.  
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Bijlage 2: Verslag controlewerkzaamheden 
 

 

1. Telverschillen 
 
Heeft het centraal stembureau in het proces-verbaal van een of meer stembureaus of gemeentelijk stembureaus een onverklaard 
verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten, en daarbij geconstateerd dat het 
gemeentelijk stembureau de desbetreffende stembescheiden niet geheel of gedeeltelijk opnieuw heeft geteld? 
 

X Nee (Ga verder met onderdeel 2.) 
 

☐ Ja, het betreft de processen-verbaal van de volgende gemeentelijk stembureaus: 
 
Gemeenten ______________________________________________ 
Gemeenten ______________________________________________ 
Gemeenten ______________________________________________ 
  
Etc. 

 

☐ Ja, het betreft de processen-verbaal van de volgende stembureaus: 
 
Gemeenten ___________ Locatie stembureau ________________________ Nummer stembureau __________ 
Gemeenten ___________ Locatie stembureau ________________________ Nummer stembureau __________ 
Gemeenten ___________ Locatie stembureau ________________________ Nummer stembureau __________ 
 
Etc. 
 
De gemeentelijk stembureaus in de bovenvermelde gemeenten hebben opdracht gekregen om dit verschil alsnog 
te onderzoeken en daartoe opnieuw in een openbare zitting bijeen te komen. Als in deze zitting een corrigendum is 
vastgesteld, dan heeft het centraal stembureau dit corrigendum betrokken bij het vaststellen van de 
verkiezingsuitslag. 

 

2. Mogelijke fouten 
 
Heeft het centraal stembureau, hetzij op grond van zijn eigen controlewerkzaamheden, hetzij op grond van een melding van een 
of meer belangstellenden, het vermoeden dat een stembureau of gemeentelijk stembureau  een of meer fouten heeft gemaakt bij 
het opmaken van zijn proces-verbaal? 
 

☐ Nee (Ga verder met rubriek 3 van het proces-verbaal.) 

 

X A. Ja, het betreft de processen-verbaal van de volgende stembureaus: 
 
Gemeente West Betuwe_     ____ Locatie stembureau Gemeentehuis Geldermalsen ________________ Nummer 
stembureau 9__________ 
 
Aanleiding vermoeden Kiezer en kandidaat van lijst AWP meldt dat stem op zichzelf niet terug te vinden is op het 
proces verbaal van stembureau Gemeentehuis Geldermalsen: 0 stemmen gekregen. 
Ook drie andere kiezers melden dat hun stem op dezelfde kandidaat van lijst AWP niet terug te vinden is op het 
proces verbaal van stembureau Gemeentehuis Geldermalsen.   
 
 
Gemeente West Betuwe______ Locatie stembureau  _ Dorpshuis de Koels in Vuren _______________________ 
Nummer stembureau 36__________ 
 
Aanleiding vermoeden  Kiezer en kandidaat van de lijst CDA meldt dat diverse stemmen op hem zijn uitgebracht, 
maar dat deze niet terug te vinden zijn op het proces verbaal van stembureau Dorpshuis de Koels in Vuren. De 
telling voor hem in dit stembureau staat op 0.  

 
 
Gemeente Neder-Betuwe______ Locatie stembureau Dorpshuis De Hoge Hof in Echteld _________________ 
Nummer stembureau 20________ 
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Aanleiding vermoeden   
 

Kiezers melden dat er in ieder geval 2 stemmen zijn uitgebracht op een kandidaat van de lijst SGP. Deze zijn niet 
terug te vinden op het proces verbaal van stembureau Dorpshuis De Hoge Hof in Echteld. De telling voor de 
kandidaat in dit stembureau staat op 0. 

 
 

De gemeentelijk stembureaus in de bovenvermelde gemeenten hebben opdracht gekregen de mogelijke fout te 
onderzoeken en daartoe opnieuw in een openbare zitting bijeen te komen. Als in deze zitting een corrigendum is 
vastgesteld, dan heeft het centraal stembureau dit corrigendum betrokken bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag 
 

☐ B. Ja, het betreft de processen-verbaal van de volgende gemeentelijk stembureaus: 
 
Gemeenten ___________ 
 
Aanleiding vermoeden ______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Gemeenten ___________ 
 
Aanleiding vermoeden ______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Gemeenten ___________ 
 
Aanleiding vermoeden ______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Etc. 

 
De gemeentelijk stembureaus van de gemeenten waarin de bovenvermelde stembureaus gevestigd zijn geweest, 
hebben opdracht gekregen de mogelijke fout te onderzoeken en daartoe opnieuw in een openbare zitting bijeen te 
komen. Als in deze zitting een corrigendum is vastgesteld, dan heeft het centraal stembureau dit corrigendum 
betrokken bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag. 
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Bijlage 3: Bezwaren 
 

 
Let op: noteer geen persoonsgegevens. 

 
Tijdens de zitting zijn door belangstellenden de volgende bezwaren ingebracht: 
 
Er zijn geen bezwaren ingebracht 
 

 

Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren merkt het centraal stembureau het volgende op: 
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Bijlage 4: Bijzonderheden 
 

 
 
Noteer hier eventuele overige bijzonderheden. 
 
Aan het einde van de zitting is er door de voorzitter van het CSB de gelegenheid gegeven aan de aanwezige belangstellenden 
om vragen te stellen of opmerkingen te maken. De volgende opmerkingen zijn gemaakt: 
 
Door een vertegenwoordiger van PSP’92 (deze partij deed niet mee aan de waterschapsverkiezingen): 
 Blij met hoge opkomst bij de verkiezingen. Dit heeft helaas wel geleid tot lange wachtrijen bij de stembureaus. 
 Stembureaus zouden voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Dat was nu niet het geval, mede door de staking bij het 

openbaar vervoer. Hierdoor zijn mensen met een beperking extra getroffen. 
 Het proces van de verkiezingen moet traceerbaar bij gemeenten en het waterschap. Processen-verbaal zouden direct (zo 

snel mogelijk) gepubliceerd moeten worden op de websites van gemeenten. Dat was nu niet alle gevallen het geval. De 
gemeente Buren (in het beheergebied van Waterschap Rivierenland) werd genoemd als voorbeeld van een gemeente die dit 
niet tijdig in orde had. 

 Er is veel waardering voor het telwerk van de gemeenten en het waterschap.  
 Het is jammer dat niet alle gemeenten verkiezingsborden hebben geplaatst. De gemeente Tiel is genoemd als een gemeente 

die geen verkiezingsborden heeft geplaatst. 
 Gezien de drukte die het met zich mee brengt, worden er twijfels geuit of de verkiezingen voor provinciale staten en de 

waterschappen op één dag moeten worden gehouden. 
 Het verzoek is om bovenstaande punten mee te nemen in evaluaties. 
 
 
Door een vertegenwoordiger van Water Natuurlijk: 

 Deze persoon (kandidaat op de lijst) had zelf een telling bijgehouden van de stemmen op hemzelf. De aantallen die via 
de websites van de gemeenten waren geteld, kwamen helemaal overeen met het aantal definitieve stemmen die in het 
proces-verbaal van waterschap Rivierenland staan. Hij gaf hiervoor een compliment. 

 
Ook wordt opgemerkt dat het voor kiezers duidelijk moet zijn dat een volmacht voor de verkiezing van provinciale staten niet 
gebruikt kan worden in combinatie met de stempas voor de waterschapsverkiezingen.   
 
 


