
Speciaal voor deze waterschappers organiseren wij op 1 juni 2006 een deskundigendag. Tij
dens de bijeenkomst krijg je informatie over de stand van zaken van de verkiezingen. Maar wij
vinden het ook heel belangrijk om te horen wat jullie er van vinden. Voor jullie inbreng is dan
ook aile gelegenheid.

De organisatie van landelijke verkiezingen vraagt om een gedegen voorbereiding. Hoewel de
exacte tekst van de vernieuwde Waterschapswet en de daarbij behorende algemene maatregel
van bestuur nog niet definitief zijn, zijn de voorbereiding van de landelijke verkiezingen in volle
gang. Een enthousiaste club waterschappers zal zkh de komende drie jaren inzetten om de
verkiezingen in goede banen te geleiden.
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Beste collega waterschapper,

In 2008 gaan wij voor het eerst gezamenlijk op landelijke schaal waterschapsverkiezingen or·
ganiseren. Een grote, maar leuke klus. Veel is nieuw, Zo is er een nieuwe verkiezingssystema
tiek (Iijstenstelsel), waarbij uitsluitend nog directe verkiezingen plaatsvinden voor de categorie
ingezetenen. Daarnaast wordt stemmen via internet landelijk ingevoerd (naast het traditionele
schriftelijke stemmen). Voor het eerst kunnen 12 miljoen kiesgerechtigden via het internet hun
stem uitbrengen.

In een eerder stadium zijn de waterschappen ge'informeerd over de projectopzet van de landelij
ke verkiezingen. Wij werken met een stuurgroep, projectgroep en werkgroepen. Vrijwel aile wa
terschappen zijn via een van deze kanalen actief betrokken bij de voorbereidingen. Tijdens de
daadwerkelijke uitvoeringsfase (vanaf medio 2008) zullen nog veel meer waterschappers aan
de slag gaan met de verkiezingen.
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De deskundigendag is op 1 juni 2006 van 10.00 tot 15.00 uur hij Waternet te Amsterdam, Een
routebeschrijving is bijgesloten,

Het programma ziet er als volg uit.

10.00 uur 
10.15 uur
10.30 uur
11.30uur
12.00 uur
12.15 uur
13.00 uur

14.45 uur
15.00 uur

Ontvangst.
Opening door Ad Stoker, projectleider verkiezingen.
Verrassend startschot voor de verkiezingen.
AMvB Waterschapsverkiezingen door Bram van Strijen.
Korte impressie van internetstemmen door Simon Bouwman.
Lunch.
Werkgroepsessies
1 Juridische aspecten van het lijstenstelsel.
2 Communicatie.
3 Veiligheid internetstemmen.
Plenaire afsluiting.
Borrel.

Werkgroepsessies

1 Juridische aspecten van het Iijstenstelsel

Tijdens deze sessie vindt een juridische discussie plaats over een aantal onderwerpen met be
trekking tot het lijstenstelsel. Aspecten die de revue passeren zijn onder andere rechtspersoon
lijkheid van lijsten, lijstverbindingen en verdeling van restzetels.

2 Communicatie

Na een korte kennismaking is volop gelegenheid voor discussie. Hoe vindt u dat de communica
tie er uit moet zien en hoe wilt u bij de verkiezingen betrokken worden?

3 Veiligheid internetstemmen

Tijdens deze sessie wordt een van de aspecten van het internetstemmen, de veiligheid, verder
u'ltgediept. Welke veiligheidsniveau wordt er van internetstemmen verlangd?

Aanmelding

Helaas is het aantal plaatsen voor de deskundigenbijeenkomst beperkt. U kunt met maximaal
drie personen per waterschap deelnemen aan de bijeenkomst (een deelnemer per discipline
(BJZ, communicatie en ICT/bestanden).
Aanmelden kan tot uiterlijk 26 mei 2006. Dit kan door het invullen van bijgesloten antwoord
formu lier of per e-mail.rjansen@uvw.nl
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Uw aanwezigheid tijdens deze deskundigenbijeenkomst stellen wij zeer op prijs. Wij hopen u
dan oak te ontmoeten op 1 ju ni a.s.!
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