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Onderwerp Statenbrief: Referendumverordening; schriftelijk stemmen. 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
In de Statenvergadering van 3 februari 2014 is bij de behandeling van de referendumverordening naar aanleiding 
van vragen van de PVV-fractie toegezegd dat het college een verkenning uitvoert naar de kosten en de 
betrouwbaarheid van het schriftelijk stemmen (zoals fraudegevoeligheid) bij een provinciaal referendum in de 
context van de landelijke discussie over schriftelijke verkiezingen.  
 
Voorgeschiedenis 
Provinciale staten van Utrecht hebben op 3 februari jl. de concept-Referendumverordening provincie Utrecht 
besproken en vastgesteld. In dat kader is ook gesproken over de kosten van een referendum. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
Toelichting schriftelijk stemmen  
Schriftelijk stemmen is bekend als het systeem van de ‘envelop in envelop-methode’. Deze methode wordt 
gebruikt voor kiesgerechtigden in het buitenland die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen (Hoofdstuk M 
van de Kieswet) en was daarnaast gebruikt bij de waterschapsverkiezingen in 2008 en 2010.  
De verkenning van schriftelijk stemmen bij een provinciale referendum is uitgevoerd naar analogie van de 
wetgeving voor schriftelijke waterschapsverkiezingen. In verband hiermee is kennis genomen van de 
Waterschapswet, het Waterschapsbesluit (18-12-2007),  de drie evaluaties van de (schriftelijke) 
waterschapsverkiezingen 2008 ( Kamerstuk 31 986 aan Tweede Kamer verzonden; met  het rapport ‘De 
stemming gepeild’ van Research voor beleid en het rapport ‘Samen naar beter’ van Unie van Waterschappen, 
uitgevoerd door BMC) en de evaluatie waterschapsverkiezingen 2010 van het waterschap Scheldestromen.   
Mede op basis van de drie evaluaties van de schriftelijke waterschapsverkiezingen nieuwe stijl kan het volgende 
worden gemeld. 
 
Beschrijving schriftelijk stemmen 
De stemgerechtigden ontvangen van de voorzitter van de provincie tijdig vóór de afloop van de stemming, de 
stembescheiden. De stembescheiden omvatten een referendumbiljet, een retourenveloppe en een instructie van 
voor stemmers. De kiezer kan bij de voorzitter eenmaal vervangende stembescheiden aanvragen als zijn pakket 
in ongerede is geraakt of niet heeft ontvangen. Daar wordt aantekening van bijgehouden. Het ingevulde stembiljet 



 

  

wordt met gebruikmaking van de retourenveloppe teruggezonden. De stemgerechtigden hebben maximaal 10 
dagen de tijd om hun stembiljet terug te sturen. De ontvangen post retourenveloppen worden in specifieke 
verwerkingsstraten  verwerkt (ca. 4.500 per uur). De unieke retourcode wordt gescand en in het kiesregister wordt 
aangetekend dat hij zijn stembiljet heeft geretourneerd (ook om dubbelingen te voorkomen). Uit de retouren-
veloppen worden de enveloppen mét stembiljetten gehaald en in de stembus gedaan. Na afloop van de periode 
van de stemming, vindt de stemopneming (het legen van de stembussen) in twee dagen plaats in. Dit is een 
openbare zitting. 
 
Opmerkingen schriftelijk waterschapsverkiezingen 
In de pers is in 2008 kritiek geuit op deze verkiezingsvorm. Het systeem zou family voting  in de hand werken. 
Daarnaast zou ook de mogelijkheid van het ronselen van stembescheiden in de hand worden gewerkt. Het 
waterschap heeft in de handleiding van het stembiljet nadrukkelijk gewezen op het strafbaar zijn van dergelijke 
activiteiten. Er zijn geen meldingen van genoemde activiteiten ontvangen.  
Het waterschap heeft ook positieve reacties ontvangen van kiezers. Zij vonden het prettig om vanuit huis te 
stemmen en niet op vastgestelde tijden naar het stembureau te hoeven gaan.  
 
Betrouwbaarheid 
Bij de betrouwbaarheid van het schriftelijk stemmen gaat het met name om de aspecten beïnvloeding, 
fraudegevoeligheid en het ongeldig verklaren van stemmen. Beïnvloeding en fraudegevoeligheid zijn hiervoor 
benoemd; het waterschap heeft geen meldingen daarover ontvangen. Een goede handleiding en voorlichting 
hebben bijgedragen aan het goed invullen van het stembiljet. Het aantal ongeldig verklaarde stembiljetten 
bedroeg in 2010 ca. 0,2%. Dit was een aanzienlijk beter resultaat dan bij de landelijke waterschapsverkiezingen  
in 2008 toen ca.9,7% stembiljetten ongeldig werden verklaard. 
 
Kostenraming  
De totale kosten bedroegen bij het Waterschap Scheldestromen €435.000. Er zijn 100.000 retourenveloppen 
ontvangen en dat gaf een opkomst van 32,9% (ca. 300.000 stemgerechtigden!).  In de eerste week zijn ca. 40 
mensen ingezet en in de laatste drie dagen ca. 80 personen. De inzet van de benodigde menskracht is 
gerealiseerd met medewerkers van het waterschap. Zij ontvingen naast hun salaris, een overwerkvergoeding en 
een dagelijkse premie van €25.  
Een vertaling naar de Utrechtse situatie met een factor 3 (Provincie Utrecht heeft 916.000 kiesgerechtigden) 
betekent dat de totale kosten worden geraamd op ca. €1,3 miljoen. Er zijn ca. 120 tot 240 mensen nodig voor de 

postverwerking en de telling. Enkel de inzet van eigen medewerkers zoals bij het waterschap voor 10 dagen lijkt 
bij de provincie niet haalbaar. De inschatting is dat personeelspost voor de provincie met  ca. €100.000, - tot 
150.000,-  hoger wordt.  
De totale kosten voor het schriftelijk stemmen komen daarmee op ca. €1,4  tot ca. €1,45 miljoen. 
 
Conclusie 
Op basis van het vorenstaande stellen wij vast dat het schriftelijk stemmen een beperkt financieel voordeel lijkt te 
hebben ten opzichte van een stembusverkiezing. Tegelijk stellen wij vast dat het schriftelijk stemmen in mindere 
mate voldoet aan de waarborgen van het verkiezingsproces ( waaronder transparantie, controleerbaarheid, 
integriteit en stemgeheim) dan bij stembusverkiezing. In verband hiermee zien wij geen aanleiding om het 
schriftelijk stemmen mogelijk te maken in onze referendumverordening. In dit verband merken wij op dat de 
schriftelijke verkiezingen voor waterschappen worden afgeschaft. Het kabinet bereidt mede op basis van de 
evaluaties van de waterschapsverkiezingen een wetswijziging voor die ertoe strekt dat de 
waterschapsverkiezingen in 2015 worden gecombineerd met die van Provinciale Staten (stembusverkiezingen). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het verkennen of een schriftelijke stemming van een provinciaal referendum goedkoper is dan een referendum 
met stembureaus. 
 
Financiële consequenties 

Voor dit moment niet van toepassing. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Met de beantwoording van de vragen is deze toezegging afgehandeld. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
  
De secretaris, 
 


