
 

 

  

 

College van burgemeester en wethouders van alle 
gemeenten 
cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW 

  
Datum  
Betreft Gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 

2023 
  
 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat-Generaal 
Openbaar Bestuur en 
Democratische Rechtstaat 
Directie Democratie en 
Bestuur 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
www.rijksoverheid.nl 
www.facebook.com/minbzk 
www.twitter.com/minbzk 
 
Kenmerk 
2022-0000046521 
 
Bijlage 
1 

Pagina 1 van 3  

 

> Retouradres Postbus 20011  2500 EA  Den Haag 

 
Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Op woensdag 15 maart 2023 vinden er gelijktijdig verkiezingen plaats voor de 
leden van provinciale staten en voor de leden van het algemeen bestuur van de 
waterschappen. Graag informeer ik u over zaken die voor deze gecombineerde 
verkiezingen van belang zijn. 
 
Als bijlage bij deze brief is daarom een circulaire gevoegd met voor deze 
gecombineerde verkiezingen relevante informatie. Vriendelijk verzoek ik u deze 
circulaire zo spoedig mogelijk ter hand te stellen aan degenen die zijn belast met 
de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen, en aan hen te vragen om 
rekening te houden met de inhoud van de circulaire. 
 
Graag vraag ik verder nog uw aandacht voor het volgende. 
 
Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen 
Op 1 januari 2023 treedt de Wet nieuwe procedure vaststelling 
verkiezingsuitslagen (NPVV) in werking, waarmee de Kieswet op het punt van de 
uitslagvaststelling ingrijpend wordt gewijzigd.1 Doel van deze wet is het creëren 
van mogelijkheden om tijdig, voor de vaststelling van de uitslag van een 
verkiezing, eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en 
controleerbare manier te corrigeren. Dit verkleint de kans dat er op het laatste 
moment nog tot een hertelling moet worden besloten of dat er een uitslag wordt 
vastgesteld die fouten bevat. De afgelopen periode zijn in het land 16 regionale 
bijeenkomsten gehouden waarin het ministerie met gemeenteambtenaren in 
gesprek is gegaan om hen voor te bereiden op de uitvoering van deze wet. Het 
ministerie ondersteunt hen met factsheets, digitale inloopspreekuren en de 
genoemde bijeenkomsten. Ook wordt er vanaf 2023 voor de gemeenten jaarlijks 
3,3 miljoen euro extra toegevoegd aan het Gemeentefonds voor de organisatie 
van de verkiezingen. 
 

 
1 Stb. 2022, 292. 
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De wet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de burgemeester in de 
vaststelling van de verkiezingsuitslag. Vanaf de komende verkiezingen stelt het 
college van burgemeester en wethouders een gemeentelijk stembureau (GSB) in, 
dat de dag na de stemming een openbare zitting houdt. Het GSB stelt de 
gemeentelijke totalen en daarmee de uitslag voor de gemeente vast. De rol van 
de burgemeester in de uitslagvaststelling komt daarmee te vervallen. De 
bijgevoegde circulaire bevat meer informatie over de NPVV. 
 
De gevolgen van de inwerkingtreding van de NPVV passen in een ontwikkeling die 
al eerder is ingezet, namelijk dat verkiezingen voor de gemeentelijke organisatie 
meer zijn dan een kort en afgebakend project. Er zijn bijna elk jaar verkiezingen 
en deze vragen zoals u bekend is veel aan voorbereiding en organisatie, zowel 
van het gemeentelijke projectteam verkiezingen als wel van binnengemeentelijke 
samenwerking met andere afdelingen danwel de inzet van ambtenaren tijdens de 
verkiezingsperiode. Graag bedank ik u daarom voor de aandacht die u heeft voor 
de inzet van de gemeentelijke organisatie bij de verkiezingen en vraag uw extra 
aandacht voor het feit dat de gevolgen van deze wetswijziging het nodige zal 
vergen van de gemeentelijke organisatie. Vriendelijk verzoek ik u te bewaken dat 
hiervoor ook genoeg capaciteit beschikbaar is binnen de organisatie. 
 
Bijzonderheden rond coronamaatregelen 
Bij de afgelopen Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen moest er bij de 
keuze en inrichting van de stemlokalen rekening worden gehouden met 
coronamaatregelen zoals het kunnen houden van 1,5 meter afstand. De Tijdelijke 
wet verkiezingen covid-19 is per 1 juli jl. komen te vervallen.  
 
Op dit moment is er geen noodzaak tot het nemen van coronamaatregelen en 
naar de stand van nu hoeven gemeenten de stemlokalen dus niet in te richten 
met inachtneming van coronamaatregelen. Er zal ook geen inzet van het 
instrument van vervroegd stemmen zijn bij deze verkiezingen. Hoe corona zich in 
de winterperiode verder ontwikkelt, is echter op dit moment nog niet te voorzien. 
Ik adviseer u daarom in de voorbereiding van deze verkiezingen er toch rekening 
mee te houden dat het op een later moment alsnog nodig kan zijn om de 
stemlokalen met inachtneming van coronamaatregelen in te richten. Daarnaast 
vraag ik u om een aantal stemlokalen zo ruim in te richten dat kiezers die dat 
willen, op dezelfde wijze als bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen stemmen. 
De projectleider verkiezingen in uw gemeente is hier eerder over geïnformeerd.  
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Ik wens u en de hele gemeentelijke organisatie veel succes bij de voorbereidingen 
van de verkiezingen. En dank u en uw medewerkers voor de niet aflatende inzet 
voor een zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van ons verkiezingsproces. 
 
Hoogachtend,  
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
 
 
 
 
 
Hanke Bruins Slot 


