
Uitslag en analyse van de gemeenteraadsverkiezingen in Rijnwoude 

De GWR (Geen windmolens in Rijnwoude) is de grote winnaar geworden van de 
gemeenteraadsverkiezingen in Rijnwoude. De nieuwe partij behaalde ruim 9% van de 
stemmen en krijgt daarmee 2 zetels in de nieuwe raad. Dat ging vooral ten koste van het 
CDA. Die partij verloor bijna 7% van de stemmen, en daarmee ook een zetel in de raad. 
Ondanks een licht verlies, verloor ook D66 een zetel in de raad. 

In de nieuwe raad gaat de CDA terug van 6 naar 5 zetels. De PvdA behoudt haar 4 zetels, de 
VVD blijft op 3 zetels, en de SGP-ChristenUnie op 2 zetels. D66 ging terug van 2 naar 1. De 
GWR kwam vanuit het niets op 2 zetels. 

De opkomst in Rijnwoude was met 64,8% net iets lager dan de 65,5% bij de  

Uitslag (percentages en zetels) 

Rijnwoude 2006 2002 Verschil Zetels 06 Zetels 02

CDA 27,8 34,6 -6,8 5 6

PvdA 23,6 24,4 -0,8 4 4

VVD 16,8 18,0 -1,2 3 3

SGP-CU 14,3 13,8 +0,5 2 2

D66 8,3 0,0 -0,9 1 2

GWR 9,3 9,3 +9,3 2 0

Totaal 100,0 100,0 0,0 17 17

Uitslag voor het CDA 
 
CDA 2006 2002 Verschil

Koudekerk 30,2 37,8 -7,6

Hazerswoude-R 26,2 35,8 -9,6

Hazerswoude-D 34,1 42,2 -8,1

Benthuizen 16,9 17,5 +0,6

Het CDA verloor vooral in Hazerswoude-Rijndijk (-9,6%), Hazerswoude-Dorp (-8,1%) en 
Koudekerk a/d Rijn (-7,7%). In Benthuizen bleef de partij ongeveer gelijk. Het CDA verloor 
zijn kiezers vooral aan de GWR. Uit het verkiezingsonderzoek van Radio Rijnwoude bleek 
dat van de kiezers die het CDA de rug toekeerden, 47,5% naar het GWR is overgestapt. 

In Benthuizen bleef het CDA ongeveer gelijk gebleven. In deze kern speelde de discussie 
rondom de windmolen niet. 



Uitslag voor de PvdA 
 
PvdA 2006 2002 Verschil

Koudekerk 31,0 29,1 +1,9

Hazerswoude-R 29,9 36,5 -6,6

Hazerswoude-D 16,3 18,5 -2,2

Benthuizen 17,7 11,9 +5,8

Bij de PvdA zijn er opvallende verschillen als we kijken naar de uitslagen voor de 
verschillende kernen. In Hazerswoude-Rijndijk is er een groot verlies van 6,6%. De kiezers 
die niet meer op de PvdA stemden, zijn voor 30% overgestapt naar de GWR en ook voor 30% 
naar de D66. Kennelijk is het standpunt voor de plaatsing van de windmolens bij die kiezers 
niet in goede aarde gevallen. Ook kan in Hazerswoude-Rijndijk nog meegespeeld hebben dat 
het zwembad De Dolfijn is gesloten, terwijl de PvdA bij de vorige verkiezingen had 
toegezegd het bad open te zullen houden. 
 
Er is een forse winst voor de PvdA in Benthuizen. Volgens de lijsttrekker van de partij, Henk 
Goes, moet de oorzaak daarvan worden gezocht in de kernenberaden die regelmatig in 
Benthuizen zijn gehouden. Daardoor is het contact met de inwoners verbeterd. 
 
Over heel Rijnwoude is de PvdA licht achteruit gegaan (-0,8%). Daarmee stak de partij wat 
mager af tegen de landelijke trend van de PvdA waarbij flink winst werd behaald. 
 
Uitslag voor de VVD 
 
VVD 2006 2002 Verschil

Koudekerk 18,9 20,3 -1,4

Hazerswoude-R 16,3 17,3 -1,0

Hazerswoude-D 15,9 14,6 +1.3

Benthuizen 16,3 21,8 -5,5

De VVD ging in Rijnwoude 1,2% achteruit. Dat werd vooral veroorzaak door een fors verlies 
(-5,5%) in Benthuizen. De kiezers die de VVD de rug toekeerden gingen vooral naar de GWR 
en D66. 

Uitslag voor de SGP-ChristenUnie 
 
SGP-CU 2006 2002 Verschil

Koudekerk 3,6 4,0 -0,4

Hazerswoude-R 3,5 3,1 +0,4

Hazerswoude-D 14,5 12,7 +1,8

Benthuizen 41,4 41,0 +0,4



De SGP-ChristenUnie ging licht vooruit (+0,5%).  In Hazerswoude-Dorp was de winst wat 
groter:1,8%. In 2002 verloor de partijcombinatie 3% in Hazerswoude-Dorp. Dat werd toen 
toegeschreven aan het Kerkvliet-effect. Jan Kerkvliet werd toen door de agrariërs daar met 
veel voorkeurstemmen in de raad gekozen. Dat effect is nu kennelijk uitgewerkt. 
 
Het feit dat de SGP-ChristenUnie halverwege de afgelopen raadsperiode is toegetreden tot de 
het college, en dat wethouder Kees van Velzen nogal voortvarend orde op zaken heeft gesteld 
in het gemeentehuis, heeft weinig effect gehad op de kiezers. 
 
Uitslag voor D66 
 
D66 2006 2002 Verschil

Koudekerk 5,8 8,8 -3,0

Hazerswoude-R 6,5 7,3 -0,8

Hazerswoude-D 13,2 12,0 +1,2

Benthuizen 6,2 7,8 -1,6

Het verlies van D66 (-0,9%) werd vooral veroorzaakt door het verlies in Koudekerk a/d Rijn 
(-3,0%). Die stemmen zijn vooral gegaan naar de PvdA en naar de GWR. Dit laatste mag 
vreemd worden genoemd aangezien ook D66 een duidelijk standpunt tegen de windmolens 
had.  

Door het verlies raakt D66 één zetel kwijt in de raad, en houdt er dus nog maar één over. 

Uitslag voor de GWR 
 
GWR 2006 2002 Verschil

Koudekerk 10,4 0,0 +10,4

Hazerswoude-R 17,7 0,0 +17,7

Hazerswoude-D 6,0 0,0 +6,0

Benthuizen 1,6 0,0 +1,6

De GWR heeft vooral veel stemmen gehaald in Hazerswoude-Rijndijk (17,7%). Dat is niet 
verwonderlijk, want daar wonen de mensen die het meeste last gaan krijgen van de nieuw te 
bouwen windmolen. Dat is in iets minder mate ook het geval in Koudekerk (10.4%) en 
Hazerswoude-Dorp (6.0%). Benthuizen ligt ver af van de locatie van de windmolens. Daar is 
dus maar weinig op de GWR gestemd. 
 
Uit het verkiezingsonderzoek van Radio Rijnwoude blijkt dat de GWR-stemmers voor 39% 
afkomstig zijn van het CDA, voor 23% van het CDA en voor 8% van de PvdA. 
 
Nieuwe kiezers 
 
In het verkiezingsonderzoek zat een kleine groep nieuwe kiezers. Die stemden voor 35% op 
de VVD, voor 30% op het CDA en voor 20% op de PvdA.  



Uitslagen per kern 
 
Koudekerk 2006 2002 Verschil

CDA 30,2 37,8 -7,6

PvdA 31,0 29,1 +1,9

VVD 18,9 20,3 -1,4

SGP-CU 3,6 4,0 -0,4

D66 5,8 8,8 -3,0

GWR 10,4 0,0 +10,4

Hazerswoude-R 2006 2002 Verschil

CDA 26,2 35,8 -9,6

PvdA 29,9 36,5 -6,6

VVD 16,3 17,3 -1,0

SGP-CU 3,5 3,1 +0,4

D66 6,5 7,3 -0,8

GWR 17,7 0,0 +17,7

Hazerswoude-D 2006 2002 Verschil

CDA 34,1 42,2 -8,1

PvdA 16,3 18,5 -2,2

VVD 15,9 14,6 +1.3

SGP-CU 14,5 12,7 +1,8

D66 13,2 12,0 +1,2

GWR 6,0 0,0 +6,0

Benthuizen 2006 2002 Verschil

CDA 16,9 17,5 +0,6

PvdA 17,7 11,9 +5,8

VVD 16,3 21,8 -5,5

SGP-CU 41,4 41,0 +0,4

D66 6,2 7,8 -1,6

GWR 1,6 0,0 +1,6


	Uitslag en analyse van de gemeenteraadsverkiezingen in Rijnwoude
	Rijnwoude
	CDA
	PvdA
	VVD
	SGP-CU
	D66
	GWR
	Koudekerk
	Hazerswoude-R
	Hazerswoude-D
	Benthuizen

