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Onderwerp 

Verkiezingsborden. 
 
Voorgesteld besluit 

1. Met ingang van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 geen verkiezingsborden meer 
plaatsen voor verkiezingen. 

2. het voorgenomen besluit om vanaf 2017 geen verkiezingsborden meer te plaatsen 
bespreken met de RTG Bestuur en Financiën.  
 

Inleiding 

Het plaatsen van verkiezingsborden, waarop deelnemende partijen hun posters kunnen 
plakken, is bedoeld als signaal voor inwoners. Door op tijd bekendheid te geven aan een 
verkiezing en de deelnemende partijen, worden inwoners geattendeerd op hun 
stemrecht. Tegenwoordig zijn er veel alternatieve (digitale) manieren om burgers op dit 
recht te attenderen en daarmee de opkomst te bevorderen.  
In de aanloop naar het referendum op 6 april is er voor gekozen de borden niet meer te 
plaatsen. Het college heeft de raad aangegeven graag in gesprek te komen over 
alternatieve mogelijkheden. Dit is een goed moment om dat gesprek te voeren, omdat in 
2017 verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn.  
 
Doelstelling 
In overleg met de raad zoeken naar moderne communicatiemiddelen om inwoners te 
attenderen op hun stemrecht. 
 
Argumenten 

1.1 Het plaatsen van verkiezingsborden is een opkomst bevorderende maatregel en 

geen wettelijke verplichting. 

Het plaatsen van verkiezingsborden waarop deelnemende partijen hun posters kunnen 
plakken is geen wettelijke verplichting. De gemeente Noordoostpolder is verantwoordelijk 
voor het organiseren van het opmaken en verzenden van de stembescheiden, de 
organisatie van de feitelijke stemming en het tellen van de stemmen.  
 
1.2   Geen uitzonderingspositie plakborden voor verkiezingen 

In de gemeente Noordoostpolder zijn geen plakplaatsen aanwezig waar men zonder 
vergunning affiches en posters kan ophangen/oppakken. Geen specifieke aanplakborden 
voor meningsuitingen en bekendmakingen voor wie dan ook. De verkiezingsborden 
vormen hierop een uitzondering. De aanplakborden voor verkiezingen worden door een 
bedrijf voor € 6.000, = speciaal voor dit doel geplaatst en weer verwijderd. Met de 
afschaffing van het plaatsen van de verkiezingsborden wordt deze uitzonderingspositie 
opgeheven. 
 
1.3. De verkiezingsborden zijn geen visitekaartje voor de gemeente. 

Ondanks het feit dat de posters op de borden in de werf keurig worden beplakt en er 
extra kosten worden gemaakt voor zorgvuldig vervoer en plaatsing is het mede gelet op 
de weersomstandigheden niet mogelijk om de kwaliteit van de borden te borgen. Dit leidt 



altijd tot klachten en inzet van personeel om de borden extra te controleren en te 
herstellen.  
 
1.4. Iedereen wordt persoonlijk gewezen op zijn/haar stemrecht. 

De stempassen en het stembiljet wordt sinds 2 jaar verstuurd in een geadresseerde 
envelop en niet meer los en tegelijk met de reclamepost. Het aantal inwoners dat 
melding maakt geen stempas te hebben ontvangen is hierdoor nihil. Daarnaast 
ontvangen onze 18 jarige inwoners die voor het eerst mogen stemmen een persoonlijke 
brief. Hiermee worden onze inwoners maximaal geattendeerd op hun stemrecht. 
 
1.5.   De (sociale) media kennen veel mogelijkheden voor politieke partijen om zich te 

presenteren als deelnemer aan een verkiezing. 

Uiteraard zullen de deelnemende politieke partijen aangekondigd worden op de website 
van de gemeente Noordoostpolder. Om een keuze te kunnen maken op welke partij en/of 
persoon men wil stemmen zijn allerlei instrumenten beschikbaar waaronder bijvoorbeeld 
de stemwijzer en de digitale verkiezingsprogramma’s.  
 
Kanttekeningen 

 
1.1 Wildplakken: De APV beperkt het aantal reclameborden  

Indien de mogelijkheid verdwijnt om gebruik te maken van de verkiezingsborden bestaat 
de kans op wildplakken. Zeker omdat de APV in één periode maximaal 75 
driehoeksborden of sandwichborden voorschrijft. Dit is het aantal waar formeel een 
vergunning voor kan worden verstrekt. Om te voorkomen dat politieke partijen in de 
gewenste periode “bot” vangen of wild gaan plakken is onderlinge afstemming 
noodzakelijk. Mogelijke oplossing is het tijdelijk toestaan van meer borden. 
 
Planning/Uitvoering 
De uitkomst van het gesprek met de RTG is bepalend voor de inzet die vanuit het 
verkiezingsbureau wordt geleverd.  
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