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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 Maasgouw: 

Kiezer en kandidaat van lijst 5 kandidaat 3 meldt dat stemmen op zichzelf niet terug te vinden zijn op het proces 

verbaal van stembureau Stevensweert: 0 stemmen gekregen. 

 

Deze melding is op verzoek van het centraal stembureau onderzocht door het gemeentelijk stembureau van 

Maasgouw. Dit heeft geleid tot een hertelling van het stembureau Stevensweert. 

Er is door het centraal stembureau van waterschap Limburg een proces verbaal nieuwe zitting GSB (d.d. 20-3-

2023) ontvangen en een corrigendum van de telling van het stembureau Stevensweert. De nieuwe tellingen zijn 

verwerkt in dit proces verbaal van de uitslag van de verkiezingen.  

 

Melding 2: 17-03-2023 

Gemeente Heerlen: 

Kiezer meldt dat stem per volmacht op lijst 7 kandidaat 21 niet terug te vinden is op het proces verbaal van 

stembureau BMV Molenberg: 0 stemmen gekregen. 

 

Deze melding is op verzoek van het centraal stembureau onderzocht door het gemeentelijk stembureau van 

Heerlen. De stemmenaantallen van kandidaat 21 waren bij kandidaat 22 vermeld. Hertelling was niet nodig. 

Uitslag is door het GSB wel gecorrigeerd.  

Er is door het centraal stembureau van waterschap Limburg een proces verbaal nieuwe zitting GSB (d.d. 21-3-

2023) ontvangen en een corrigendum van de telling van het stembureau BMV Molenberg. De nieuwe tellingen 

zijn verwerkt in dit proces verbaal van de uitslag van de verkiezingen.  
 

Melding 3: 19-03-2023 

Gemeente Roerdalen: 

Kiezer meldt dat door hem uitgebrachte stem en stem per volmacht op lijst 13 kandidaat 15 niet terug te vinden 

zijn op het proces verbaal van stembureau Zaal Roerzicht: 0 stemmen gekregen. 

 

Deze melding is op verzoek van het centraal stembureau onderzocht. In het  initiële proces-verbaal van het 

desbetreffende stembureau zijn inderdaad geen stemmen voor kandidaat 15 van lijst 13 opgenomen. Het proces-

verbaal is echter aangevuld met een corrigendum, omdat er een fout in de telling was geconstateerd. In het 

corrigendum zijn voor genoemde kandidaat 217 stemmen aangegeven. Deze uitslag is ook door het waterschap 

overgenomen in de totaaltellingen.  

 

Melding 4: 17-03-2023 

Gemeente Valkenburg: 

Kiezer en kandidaat van lijst 6 kandidaat 8 meldt dat stemmen op zichzelf niet terug te vinden zijn op het proces 

verbaal van stembureau Berg & Terblijt, 't Voske: 0 stemmen gekregen. 

 

Deze melding is op verzoek van het centraal stembureau onderzocht door het gemeentelijk stembureau van 

Valkenburg. De stemmenaantallen van kandidaat 8 waren bij kandidaat 7 vermeld. Hertelling was niet nodig. 

Uitslag is door het GSB wel gecorrigeerd.  
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Er is door het centraal stembureau van waterschap Limburg een proces verbaal nieuwe zitting GSB (d.d. 21-3-

2023) ontvangen en een corrigendum van de telling van het stembureau Berg & Terblijt, ’t Voske. De nieuwe 

tellingen zijn verwerkt in dit proces verbaal van de uitslag van de verkiezingen.  

 

Melding 5: 21-03-2023 

Kandidaat meldt dat het verschil tussen de op vrijdag 17 maart gepresenteerde voorlopige uitslag op partijniveau 

en de op 20 maart gecommuniceerde uitslag op kandidaatsniveau extreem afwijkt. Een deugdelijk onderzoek 

naar en heldere verklaring van deze aanzienlijke verschillen wordt gevraagd. Daarnaast wordt verzocht om een 

volledige hertelling van alle uitgebrachte stemmen op kandidaatsniveau. 

 

Deze melding is door het centraal stembureau onderzocht. Een fout in de gebruikte Excel spreadsheet voor de 

berekening van de voorlopige uitslag op partijniveau heeft geleid tot afwijkingen in de voorlopige uitslag van 

vrijdag 17-03-2023. Door deze fout kan een groot deel van de verschillen verklaard worden. Daarnaast worden bij 

een aantal gemeenten grote afwijkingen geconstateerd. De vier gemeenten waarbij grote afwijkingen zijn 

geconstateerd (na doorvoering van correcties door de gemeentelijke stembureaus) alsmede de som van die 

afwijkingen, zijn: 

• Gemeente Meerssen  +1789 

• Gemeente Landgraaf   +676 

• Gemeente Horst a/d Maas   +355 

• Gemeente Roermond    +149 

Aan deze gemeenten is expliciet gevraagd naar de onderbouwing van de afwijking. Hiertoe zijn sluitende 

verklaringen ontvangen variërend van het abusievelijk niet aanleveren van de getallen van alle stembureau bij de 

voorlopige uitslagen op partijniveau tot het telefonisch niet goed door geven van getallen woensdag nacht na het 

tellen van de stemmen per partij. Met bovenstaande conclusies constateert het Centraal Stembureau dat er geen 

reden tot hertelling is. De tellingen op kandidaatsniveau zijn als gevolg van het telproces van de gemeenten 

meerdere keren uitgevoerd en zijn bepalend voor de verkiezingsuitslagen. Deze uitslag is ook door het 

waterschap overgenomen in de totaaltellingen. 

 

Melding 6: 21-03-2023 

Gemeente Nederweert: 

Kiezer en kandidaat van lijst 2 kandidaat 8 meldt dat op de website van de gemeente op 17 maart een ander 

aantal stemmen voor de betreffende kandidaat zijn gepubliceerd dan op 20 maart.. 

 

Deze melding is op verzoek van het centraal stembureau onderzocht door het gemeentelijk stembureau van 

Nederweert. Er is in het op 17 maart gepubliceerde proces-verbaal van de gemeente Nederweert geen wijziging 

doorgevoerd.  Deze uitslag is ook door het waterschap overgenomen in de totaaltellingen.  

 

Melding 7: 22-03-2023 

Gemeente Kerkrade: 

Verzoek om aanlevering van de uitslagen van de gemeente Kerkrade voor de kandidaten 2 en 3 van lijst 15. 

De gegeven getallen leveren na controle een gelijk beeld als de uitslag zoals deze door het waterschap is 

overgenomen in de totaaltellingen.  
 

Melding 8: 22-03-2023 

Kandidaat maakt bezwaar tegen de (voorlopige) uitslag van de verkiezingen van Waterschap Limburg. Kandidaat 

meldt dat het verschil tussen de op vrijdag 17 maart gepresenteerde voorlopige uitslag op partijniveau en de op 

20 maart gecommuniceerde uitslag op kandidaatsniveau extreem afwijkt. Een deugdelijk onderzoek naar en 

heldere verklaring van deze aanzienlijke verschillen wordt gevraagd. Melder heeft meer vertrouwen in de 

voorlopige uitslag van 17 maart 2023. 
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Melder maakt tevens bezwaar tegen deelname van de 9 Waterbelang afdelingen, die met in totaal 128 

kandidaten deelnemen aan de verkiezingen. 

 

Het centraal stembureau (CSB) heeft op basis van haar eigen constatering van de verschillen een onderzoek 

ingesteld. Uit dat onderzoek is gebleken dat de verschillen goed zijn te verklaren. Het CBS kan op grond van 

bezwaren die worden gemaakt tijdens de zitting besluiten tot een hertelling van de stemmen die zijn uitgebracht in 

een of meer stembureaus. Dat kan echter alleen als er een ernstig vermoeden bestaat dat een of meer 

gemeentelijke stembureaus zodanige fouten hebben gemaakt, dat die van invloed kunnen zijn op de 

zetelverdeling. Gelet op het vorenstaande constateert het centraal stembureau dat er geen reden is tot hertelling. 

 

De opmerkingen met betrekking de Waterbelang-afdelingen vallen buiten de reikwijdte van het hiervoor 

aangehaalde artikel uit de Kieswet en laten wij daarom buiten beschouwing.  
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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.) 

 

☐ A. Ja, het betreft de processen-verbaal van de volgende stembureaus: 

Gemeenten ___________ Locatie stembureau ________________________ Nummer stembureau __________ 

Aanleiding vermoeden ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Gemeenten ___________ Locatie stembureau ________________________ Nummer stembureau __________ 

Aanleiding vermoeden ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Gemeenten ___________ Locatie stembureau ________________________ Nummer stembureau __________ 

Aanleiding vermoeden ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Etc. 

 

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 
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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 Eijsden-Margraten 

Aanleiding vermoeden: uit controle blanco en ongeldige stemmen, bleken de aantallen blanco en ongeldige 

stemmen niet correct te zijn vermeld in de NA31 van de gemeente. 

_________________________________________________________________________________________ 

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. Er is door het centraal stembureau van waterschap Limburg een proces verbaal nieuwe zitting GSB 

(d.d. 22-3-2023) ontvangen en een corrigendum van de telling van de gemeente Eijsden -Margraten. De nieuwe 

tellingen zijn verwerkt in dit proces verbaal van de uitslag van de verkiezingen. 
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Bijlage 3: Bezwaren 
 

Let op: noteer geen persoonsgegevens. 

Tijdens de zitting zijn door belangstellenden de volgende bezwaren ingebracht: 

Geen  

 

Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren merkt het centraal stembureau het volgende op: 
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Bijlage 4: Bijzonderheden  
 
Noteer hier eventuele overige bijzonderheden. 
geen______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


