
Betreft:   URGENT: Waterschapsverkiezingen 2008
Ons kenmerk: CR-4

Amsterdam, 23 september 2008,

L.S.,

Onze stichting heeft grote bezwaren tegen de wijze waarop de gezamenlijke 
waterschappen van plan zijn hun aanstaande bestuursverkiezingen in te richten. 
Samenvattend richten onze bezwaren zich er op dat het stemgeheim in de voorgestelde 
briefstemprocedure onvoldoende is gewaarborgd. Dit klemt eens te meer nu er een 
lijstenstelsel is ingevoerd en landelijke politieke partijen in diverse waterschappen ook 
formeel hun intrede hebben gedaan. Wij verzoeken u dringend om uw aanstaande 
bestuursverkiezing uit te voeren door middel van een briefstemprocedure die het 
stemgeheim beschermt zoals beschreven in de Kieswet onder hoofdstuk M.

Om het risico op massale schending van het stemgeheim uit te sluiten zullen wij, zonodig, 
in kort geding de rechter vragen om het belang van goede waarborgen voor het 
stemgeheim te laten prevaleren. 

Mochten één of meerdere waterschappen aan ons verzoek geen gehoor geven dan zijn 
wij om redenen van proces-efficiëntie waarschijnlijk niet in staat gelijktijdig tegen alle 26 
waterschappen te procederen. Daarom zijn wij van zins om in een dergelijk geval in eerste 
instantie slechts één waterschap te dagvaarden.  Het ligt vooralsnog in de rede dat het 
uwe zal zijn. Gezien de korte tijd die ons rest lijkt het ons ook voor u wenselijk om deze 
zaak slechts één maal in kort geding voor te leggen.

Graag vernemen wij binnen 48 uur na ontvangst dezes van u of u bereid bent om ons 
verzoek in te willigen. Hoewel wij hopen dat een rechtszaak niet nodig zal zijn hebben wij 
om redenen van efficiëntie de president van de rechtbank in Den Haag inmiddels verzocht 
een datum voor een kort geding vast te stellen.
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Van:Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”
 Linnaeusparkweg 98  tel: +31 20 463 6394
 1098 EJ  Amsterdam  fax: +31 20 663 8511
 The Netherlands   mail:info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

Aan: Hoogheemraadschap van Rijnland 
  Postbus 156
  2300 AD  LEIDEN

Afzender: NL-1098 EJ 98hs
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Op http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Waterschappen treft u ons persbericht 
van vandaag alsmede de voorlopige dagvaarding zoals wij deze, om redenen van 
efficiëntie, inmiddels in concept aan de rechtbank in Den Haag hebben verzonden.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Namens de stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”,
R.V. (Rop) Gonggrijp (voorzitter)
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