
Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het 

Reglement van Orde betreffende een stembureau op het station. 

 

Apeldoorn, 21 februari 2017 

 

Geacht college, 

 

Weinig mensen zal het zijn ontgaan: op 15 maart a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. 

Door alle ontwikkelingen in de laatste tijd is nog duidelijker geworden wat de waarde van een stem is 

in een democratie, maar tegelijkertijd werd ook zichtbaar wat het effect kan zijn als de kiezer 

thuisblijft.  

 

D66 vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Apeldoorners, ongeacht hun stemvoorkeur, zullen gaan 

stemmen. Dat kan alleen als zij daar ook de gelegenheid voor krijgen en dus zo min mogelijk 

drempels ervaren bij het uitbrengen van hun stem. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat het vrijwel geen effect heeft als gemeenten acties en campagnes op 

touw zetten om bij verkiezingen zoveel mogelijk inwoners naar de stembus te krijgen. Het uitbreiden 

van het aantal stembureaus heeft daarentegen wél een positief effect op de opkomst.1 

 

Nergens staat voorgeschreven waar en hoeveel stembureaus een gemeente moet plaatsen tijdens 

verkiezingen. Dit mag lokaal worden bepaald door het college van B&W. Desgevraagd was het 

college op 10 februari 2015 met D66 van mening dat een stembureau op het Centraal Station van 

Apeldoorn de opkomst tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen kon bevorderen.2 

Dagelijks reizen er namelijk mensen met het openbaar vervoer van en naar Apeldoorn voor 

bijvoorbeeld hun werk of studie. Met een stembureau op het station kunnen zij sneller en 

gemakkelijker hun stem uitbrengen, zonder daar later die dag onnodig tijd aan kwijt te zijn buiten de 

studie- en werktijd om. In veel gemeenten is dit al tijden een succesvol gebruik. 

 

De fractie van D66 was daarom extra verbaasd toen het college een jaar later van standpunt leek te 

zijn veranderd. Wij, en vele kiezers met ons, waren namelijk teleurgesteld toen wij bij het Oekraïne-

referendum geen stembureau op ons station aantroffen. Het bovenstaande geeft de D66-fractie 

aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college: 

 

1) Deelt het college nog steeds de mening van D66 dat de gemeente Apeldoorn de opkomst van 

verkiezingen kan bevorderen door het plaatsen van een stembureau op het Centraal Station 

van Apeldoorn? 

                                                           
1 http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/campagnes-verspilde-moeite-meer-
stemhokjes-niet.9552206.lynkx 
2 https://apeldoorn.d66.nl/content/uploads/sites/51/2014/12/Beantwoording-schriftelijke-vragen-D66-
stembureau-centraal-station.pdf 



 

2) Zo ja, waarom heeft het college er desondanks voor gekozen geen stembureau op het station 

te plaatsen bij het Oekraïne-referendum van 6 april jl.? 

 

3) Is het college bereid wederom een stembureau te plaatsen op het Centraal Station van 

Apeldoorn tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s.? 

 

4) Welke andere lessen kan het college trekken uit het genoemde onderzoek van Tilburg 

University om de opkomst te verhogen tijdens verkiezingen?3 

 

5) Is het college in de gelegenheid de bovenstaande vragen te beantwoorden vóór de 

eerstvolgende raadsvergadering van 9 maart a.s.? 

 

D66 Apeldoorn 

Haris Skalonjic 

                                                           
3 https://www.tilburguniversity.edu/upload/98ffe287-f773-4f9b-9428-0c9eb1f8242d_Verbeteringopkomst-
onderzoeksrapport2016.pdf 




