Staatssecretaris Schultz van Haegen:

Landelijke waterschapsv

Staatssecretaris Schultz en dijkgraaf Vergunst onthullen het verkiezingslogo

Concentratie van de waterschapsverkiezingen voor heel Nederland
op één dag, overstappen van het
personenstelsel op een lijstenstelsel en meer vrouwen in de waterschapsbesturen. Dat was in grote
lijnen de boodschap van de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat tijdens de startbijeenkomst voor de bestuursverkiezingen bij zes waterschappen in midden-Nederland op 6 februari in
Baarn.

door Willem Lucassen

V

Volgens de staatssecretaris realiseren
veel Nederlanders zich niet dat de
waterschappen voor Nederland van
levensbelang zijn. En dat dat belang
alleen maar toeneemt als gevolg van klimaatverandering. We ontkomen er volgens haar niet aan water in de toekomst
meer ruimte te geven. De staatssecretaris: ‘Reden temeer waarom de burger
zich meer betrokken moet gaan voelen
bij het werk van de waterschappen. Juist
daarom is het een goed initiatief van de
zes waterschappen om de handen ineen
te slaan en aandacht te vragen voor de
gezamenlijke verkiezingen. De timing
van de campagne lijkt mij in ieder geval
goed zo vlak voor de aftrap van de
publiekscampagne ‘Nederland leeft met
water’. (zie elders in dit blad, red.)
De staatssecretaris zei voorstander te zijn
van een overstap van het personenstelsel
naar het lijstenstelsel. ‘Een lijstenstelsel is
duidelijker. Je kunt dan programma’s
vergelijken. Dat is veel meer van deze
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tijd. Ik vind dat we dat zo snel mogelijk
moeten regelen.’
Alle waterschapsverkiezingen in Nederland op één dag zou bijdragen aan een
grotere herkenbaarheid. Het initiatief van
de zes waterschappen is volgens haar
een prima eerste stap in die richting. In
dit verband pleitte zij er bovendien voor
de waterschapsverkiezingen en de
gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde
dag te laten plaatsvinden. Experimenten
in Zeeland hebben laten zien dat de
opkomst dan veel hoger is. Aan het slot
van haar inleiding deed de staatssecretaris een oproep aan vrouwen om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen.
Op dit moment is 15 % van de waterschapsbestuurders vrouw en dat is volgens haar veel te weinig.
Namens de zes waterschappen ging dijkgraaf Vergunst van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in op het
waarom van de samenwerking.

erkiezingen op één dag!

Vergunst: ‘Naast talrijke fusies zijn er de
afgelopen jaren allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan. Op het gebied van
ICT, inkoop, slibverwerking en nu dus
verkiezingen. De reden mag duidelijk
zijn. Misschien clichés, maar daarom niet
minder belangrijk: efficiënter, effectiever,
doelmatiger, transparanter, goedkoper
werken. Oftewel: kosten drukken, kiezers trekken. Bovendien past het in het
streven van de zes waterschappen om te
komen tot landelijke verkiezingen voor
waterschapsbesturen.‘
Volgens Vergunst willen de zes waterschappen met het initiatief een positieve
impuls geven aan de relatieve onbekendheid van waterschappen en zo de burger
meer en beter bereiken teneinde de
betrokkenheid van de burger bij de verkiezingen te vergroten.
Hij wees er op dat door de nieuw te kiezen besturen belangrijke keuzes gemaakt
moeten worden en wel in de context van
een veranderende kijk op het waterbeheer zoals uiteengezet door de commis-

sie Waterbeheer 21e eeuw en in de
Europese Kaderrichtlijn Water. Vergunst:
‘In onze Nederlandse traditie kennen wij
de spreuk ‘Ik worstel en kom boven’. Dat
zegt iets over onze eeuwenoude relatie
met het water en het belang dat wij hebben bij goed waterbeheer. Men vindt het
zo gewoon als het goed gaat. Toch leren
de afgelopen jaren dat we waakzaam
moeten zijn op veranderende omstandigheden. Daarom is betrokkenheid van de
burger bij het waterschapsbestuur van
het grootste belang. Aan ons de schone
taak die betrokkenheid te bevorderen en
te vergroten.’
De deelnemende waterschappen zijn:
Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en
Eem, Veluwe, Amstel, Gooi en Vecht en
de Stichtse Rijnlanden. Op het gratis telefoonnummer 0800 9988776 en de website
www.waterschapsverkiezingen.nl is voor
belangstellenden informatie te vinden.
De verkiezingen vinden plaats tussen 28
mei en 12 juni.
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