Vraag & antwoord
Waterschapsverkiezingen
KIEZER
Wanneer zijn de waterschapsverkiezingen?
De verkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019, gelijk met
de verkiezingen van de Provinciale Staten.
Hoeveel waterschappen nemen deel aan de verkiezingen?
Alle 21 waterschappen nemen deel aan de verkiezingen.
Zijn er aparte stembureaus voor de waterschapsverkiezingen?
Nee. In de wet is bepaald dat ieder stembureau een locatie is waarvoor zowel provinciale staten
als voor de waterschappen kan worden gestemd.
Wie is kiesgerechtigd voor de waterschapsverkiezingen?
Een inwoner van het waterschap, 18 jaar of ouder op de dag van stemming, is kiesgerechtigd.
Hoe wordt de uitslag vastgesteld?
Het centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen aan de hand van de
aantallen daarop uitgebrachte stemmen. Daarvoor berekent het eerst de kiesdeler door het
totale aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door het aantal zetels in het algemeen
bestuur van het waterschap (21). Het aantal 'volle' zetels dat direct aan een lijst wordt
toegekend, is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald.
Hoe wordt de uitslag van de gemeenten door het waterschap verwerkt?
De gemeenten tellen de stemmen direct na het sluiten van het stembureau. Het stembureau
telt de aantallen uitgebrachte geldige stemmen op kandidaten, blanco stemmen en ongeldige
stemmen, het aantal stemmen per lijst en het aantal stemmen per kandidaat. Ook noteert het
stembureau of er een verschil is tussen het aantal tot de stemming toegelaten kiezers en het
aantal in de stembus aangetroffen stembiljetten. Al deze gegevens worden in het procesverbaal genoteerd. Dat proces-verbaal wordt naar het waterschap gebracht. Het waterschap
moet de definitieve uitslag handmatig invoeren in OSV.
Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt?
Het centraal stembureau stelt de officiële uitslag vast in een openbare zitting op 25 maart
2019.
Komt er een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen?
Ja. Op 18 februari 2019 staat de stemhulp online.

POLITIEKE PARTIJEN
Moeten politieke groeperingen zich registreren?
Wanneer een politieke groepering (partij) haar naam/aanduiding boven de kandidatenlijst wil
plaatsen, zal zij geregistreerd moeten zijn. Registratie op zich is niet verplicht. Een politieke
partij kan er namelijk ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde
blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij
en op het stembiljet en geen naam.
De registratie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bij de Kiesraad werkt door
naar de waterschapsverkiezingen. Dat wil zeggen dat als een groepering voor deze verkiezing
is geregistreerd, een aparte registratie voor de waterschapsverkiezingen niet meer nodig is.
Voor niet bij de Kiesraad geregistreerde groeperingen is registratie bij het centraal stembureau
van het waterschap noodzakelijk.

Waar moeten politieke groeperingen zich registreren?
Groeperingen, die zich willen registreren, doen dat bij het centraal stembureau van het
waterschap waar zij een kandidatenlijst willen indienen. Het is niet mogelijk om in één keer
voor alle waterschappen een verzoek te doen. Zie verder onder de tab op de website ‘Informatie
voor partijen’.
Wat zijn de kosten voor het registreren van een nieuwe lijst?
De kosten voor het registreren bedragen €225,-. Dit bedrag krijgen de groeperingen terug als
zij daadwerkelijk een kandidatenlijst hebben ingediend.
Kan een blanco lijst meedoen met de verkiezingen?
Ja. Als een groepering niet is geregistreerd, kan zij niet met haar eigen naam op het stembiljet
komen. Het wordt dan een zogenaamde blanco kandidatenlijst.
Hoe vindt de nummering van lijsten plaats?
Eerst in de volgorde van de stemaantallen bij de voorgaande verkiezingen, voor die lijsten die
één of meer zetels in het huidige AB hebben en vervolgens op basis van loting de andere
groeperingen/lijsten.
Aan welke eisen moet iemand voldoen om kandidaat te zijn?
Om kandidaat te kunnen zijn moet men ingezetene zijn (of niet ingezetene met een verklaring
van vestiging in het gebied) en op het moment van toelating niet uit het passief kiesrecht zijn
ontzet. Om benoemd te kunnen worden als lid van het algemeen bestuur moet de kandidaat
minimaal 18 jaar zijn en mag hij geen functie(s) bekleden als genoemd in artikel 31
Waterschapswet.
Hoeveel voorkeurstemmen heeft een kandidaat nodig om gekozen te worden?
Een kandidaat heeft 25% van de kiesdeler nodig om met voorkeurstemmen te worden gekozen.
De kiesdeler wordt bepaald door het totaal aantal uitgebrachte stemmen te delen door het
totaal aantal te vervullen zetels.
Voor verdere vragen: verkiezingen@hhdelfland.nl of 015-2608108.

