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Onderwerp 
Statenvoorstel Resultaten hernieuwde opneming van stembiljetten verkiezingen 
Provinciale Staten 20 maart 2019 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de totaalrapportage na hernieuwde opneming stem-
biljetten op 11 april 2019; 

2. Kennis te nemen van de waarnemingen van vertegenwoordigers van het 
Centraal Stembureau van Waterschap Zuiderzeeland en de Kiesraad bij het 
hernieuwd opnemen van de stembiljetten. 

 
2. Eerdere behandeling  

Uw Provinciale Staten hebben op 27 maart 2019 besloten: 
1. Dat de uitkomst van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 20 maart 

jongstleden, zoals onderzocht op de wijze zoals bedoeld in artikel V4 lid 1 
Kieswet, aanleiding geeft tot een besluit inzake de geschillen omtrent de 
verkiezing; 

2. Dat hiertoe een nieuwe opneming van stembiljetten, zoals bedoeld in arti-
kel V4 lid 4 Kieswet, noodzakelijk is; 

3. Dat hiertoe de stembiljetten uit alle stembureaus opnieuw worden opgeno-
men; 

4. Dat de opname zich hierbij beperkt tot een opname op lijstniveau; 
5. Deze hernieuwde opneming van stembiljetten te doen plaatsvinden onder 

verantwoordelijkheid van de voorzitter van Provinciale Staten; 
6. Dat hiermede de werkzaamheden van de commissie voor de geloofsbrieven 

tot nader order worden opgeschort. 
 

Aanpassing besluit PS 
De voorzitter van Provinciale Staten heeft, op advies van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de Kiesraad, besloten het PS-besluit van 27 maart 2019 
ten aanzien van beslispunt 4 van het besluit van 27 maart, ruimer te interpre-
teren en de stemopneming niet alleen op lijstniveau te doen, maar ook op 
kandidaatsniveau. Mocht bij de uitslag van de hertelling sprake zijn van een 
herverdeling van zetels, dan moet daarna bepaald kunnen worden aan welke 
kandidaat op de lijsten deze zetels moeten worden toegekend. De lijsttrek-
kers/fractievoorzitters van “2019-2023” hebben hiermee op donderdagavond 
28 maart jl. ingestemd tijdens een openbare bijeenkomst. 
 

3. Korte toelichting hertelling 
Direct na de vergadering van Provinciale Staten d.d. 27 maart 2019 heeft de 
commissaris van de Koning de heer Verbeek contact opgenomen met de burge-
meesters van de Flevolandse gemeenten. De burgemeesters hebben allen hun 
medewerking toegezegd. Tevens is door hem contact gezocht met de Kiesraad 
en het waterschap Zuiderzeeland. 
Op donderdagmiddag 28 maart 2019 zijn de commissaris van de Koning en ver-
tegenwoordiger van de statengriffie samengekomen met de secretaris-direc-
teur van de Kiesraad, een ambtelijke vertegenwoordiger van het waterschap 
Zuiderzeeland, vertegenwoordigers van het centraal stembureau te Lelystad 
en de zes projectleiders van de gemeenten. Daar is gezamenlijk de aanpak 
voor de hertelling besproken en zijn afspraken gemaakt over de onderlinge af-
stemming (proces en inhoud). 
Dat heeft geleid tot vervolgafspraken over de hertelling en de feitelijke her-
telling inclusief de wettelijke vervolgstappen. 
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Op donderdag 11 april 2019 vond de feitelijke hertelling plaats, decentraal in alle 6 gemeenten. 
De hertellingen werden door de 6 gemeenten zelf georganiseerd. Tijdens het tellen is gelet op 
het aantal stemmen per kandidaat en het totale aantal uitgebrachte stemmen per lijst. De stem-
passen, de kiezerspassen en de volmachtbewijzen zijn niet herteld.  
 
De gemeenten hebben op vrijdag 12 april 2019 de resultaten van de hertellingen verwerkt in de 
verkiezingssoftware (genaamd OSV), de processen verbaal opgesteld en deze op maandag 15 
april 2019 bij het centraal stembureau te Lelystad ingeleverd. Het centraal stembureau voegde 
alles samen tot de uiteindelijke uitslag voor de hertelling. Dit zijn de geloofsbrieven van het cen-
traal stembureau waarin het besluit is verwoord dat het statenlid is benoemd. 
 
Op dinsdag 16 april 2019 vond om 10.00 uur de openbare zitting van het centraal stembureau 
plaats, waarbij de uitslag van de statenverkiezingen 2019 werd vastgesteld op grond van artikel 
P20 Kieswet. De uitkomsten zijn als volgt: 

 
Lijstnr. Lijstnaam Aantal op 

20-03-2019 
Aantal op 

11-04-2019 
Verschil 

+/- 
1 VVD 21015 21012 -3 
2 PVV (Partij voor de Vrijheid) 14781 14781 0 
3 CDA 13258 13256 -2 
4 SP (Socialistische Partij) 9286 9291 5 
5 Democraten 66 (D66) 7800 7799 -1 
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 13093 13090 -3 
7 Christenunie 11206 11219 13 
8 50PLUS 7857 7859 2 
9 GROENLINKS 13601 13608 7 
10 Partij voor de Dieren 6985 6986 1 
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 6134 6128 -6 
12 JEZUS LEEFT 497 495 -2 
13 DENK 3323 3326 3 
14 Respect! 980 976 -4 
15 Forum voor Democratie 28375 28376 1 
16 OPA 1283 1283 0 
     
  159474 159485 11 

  
De hertelling heeft geen invloed gehad op de zetelverdeling en de benoemde kandidaten. 
 
Rapportages waarnemers 
Als waarnemers bij de hertellingen in de gemeenten traden op: 
- de Kiesraad 
- het Centraal Stembureau van Waterschap Zuiderzeeland (op basis van artikel P5 van het 
Kiesbesluit dient het centraal stembureau van Zuiderzeeland te worden betrokken bij de hertel-
ling, aangezien er sprake was van een gecombineerde verkiezing op 20 maart 2019). 
 
De waarnemers hebben het volgende aan de Commissaris van de Koning bericht: 
 
De Kiesraad:  
“Op uw verzoek zijn vertegenwoordigers van de Kiesraad op donderdag 11 april aanwezig ge-
weest bij de hertelling van stembiljetten in de zes gemeenten van de provincie Flevoland. Ook 
de invoer van de resultaten van de tellingen door de diverse telteams in de zgn. Ondersteunende 
Software Verkiezingen (OSV) is in ieder geval ten dele bijgewoond. 
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Geconcludeerd is dat in iedere gemeente de hertelling met veel inzet en nauwkeurigheid is voor-
bereid en uitgevoerd. Het was verheugend te constateren dat vanuit een enkele andere ge-
meente (Groningen), met meer ervaring met hertelling/centrale telling, hulp en bijstand is gele-
verd in de vorm van controleurs en gekleurde hesjes voor de diverse functies binnen een hertel-
lingsproces. De telteams zijn vooraf voorzien van duidelijke telinstructies en deze zijn goed na-
geleefd. Alle stembiljetten zijn door minimaal twee personen bekeken en bij geconstateerde 
verschillen nog door tenminste een derde. 
Het vier ogen principe is vervolgens ook gehanteerd bij de invoer van de stemtotalen in de uit-
slagensoftware OSV. 
Al met al denk ik te kunnen constateren dat het proces van hertelling van alle Flevolandse stem-
biljetten zeer zorgvuldig is verlopen. Of specifieker: ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe dit nog 
zorgvuldiger had gekund. Wat dit aangaat, zou ik de gemeenten en vooral de tellers en alle ove-
rige bij het proces betrokken personen dan ook een groot compliment willen maken”.  
 
Centraal Stembureau van Waterschap Zuiderzeeland: 
“Er zijn geen stembiljetten van de Waterschapsverkiezingen aangetroffen”.  
 

4. Beoogd effect 
Verantwoording afleggen voor de handelingen die door de voorzitter van Provinciale Staten, na-
mens Provinciale Staten, hebben plaatsgevonden in het kader van de hernieuwde stemopneming. 
 

5. Argumenten 
1.1 Kennis nemen van de rapportage na hernieuwde opneming stembiljetten. 
2.1 Kennis nemen van de waarnemingen van vertegenwoordigers van het Centraal Stembureau 

van Waterschap Zuiderzeeland en de Kiesraad bij het hernieuwd opnemen van de stembil-
jetten. 

 
6. Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  
 

7. Financiën  
De provincie vergoedt de kosten die tellers ontvangen en overige kosten (zoals catering, huur 
huisvesting, e.d.). De kosten zijn nu nog niet bekend. 
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