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1. Opening

2. Stand van zaken met betrekking tot waterschapsverkiezingen
Op 4 augustus is de registratie van de groeperingen (de Iijsten) gesloten. In totaal hebben zich
243 graeperingen bij de verschillende waterschappen geregistreerd.
Aigemeen valt op te merken dat de grate landelijk politieke partijen, Water Natuurlijk en de
Aigemene Waterschapspartij bij vrijwel aile waterschappen mee doen. Daarnaast hebben zich
per waterschap specifieke groeperingen geregistreerd.

Tot 16 september voigt nu de kandidaatstelling. Vervolgens zullen de stembiljetten gedrukt en
verzonden worden voor de verkiezingen die van 13 tim 25 november plaatsvinden.

Kieskompas B.v. maakt een stemhulp per waterschap. Invullen van deze stemhulp leidt tot een
uitkomst in vier blokken, waarbij aangegeven wordt bij welk cluster van partijen de voorkeur
van de kiezer het meest aansluit.

Over de verwachte opkomst wordt opgemerkt dat deze hoger lOU kunnen zijn dan bij
voorgaande verkiezingen door:

werken met lijsten, vaak met een landelijk gezicht;
voor aile waterschappen tegelijk;
landelijke campagne die de bekendheid vergroot.

De UvW benut lo veel mogelijk momenten om media-aandacht te generen voor de
verkiezingen door het uitgeven van persberichten.

3. Terugblik op debaUen in de Tweede Kamer over de internetstemvoorziening

4. Voorgenomen besluit inzake de internetstemvoorziening
Uit het rapport van Fox-IT blijkt dat het mogelijk is om "van buitenaf stemmen te injecteren in
de stembus". Dit wordt mogelijk gemaakt door publicatie van het referentiebestand. Op basis
van de huidige Regeling waterschapsverkiezingen 2008 moet publicatie van het
referentiebestand voorafgaand aan de verkiezingen plaatsvinden. Deze regeling is voor de
waterschapsverkiezingen van 2008 niet meer te wijzigen.
Omdat de waterschappen het niet aanvaardbaar vinden om het risico van injectie van
stemmen te lopen, trekken de waterschappen hun voornemen om de kiezer in de gelegenheid
te stellen zijn stem uit te brengen met behulp van internet in. Hiertoe zal het Waterschapshuis
een brief aan de Staatssecretaris sturen, waarbij de brief van 2 juni 2008 waarin het
voornemen aan haar bekend wordt gemaakt, wordt ingetrokken.

5. Vergroting van de opkomst bij de verkiezingen
Centraal zijn en zullen extra kosten gemaakt worden door de UvW, nu stemmen via internet
geen doorgang zal vinden. De waterschappen zullen deze kosten zelf dragen.
De Staatssecretaris heeft in haar brief van 30 juni aan de Tweede Kamer aangegeven de
waterschappen te willen ondersteunen bij het onder de aandacht brengen van de
waterschapsverkiezingen.



De UvW vraagt de Staatssecretaris om budget voor lokale radiospotjes en een abricampagne.
De Staatssecre~dat zij bereid is de kosten te dragen voor een landelijke
abricampagne die de bekendheid van de waterschapsverkiezingen verder kan
vergroten.
Lokale verdieping van de "Nederland Leeft met Water" -campagne, via radiospotjes of ,j

anderszins, is volgens de Staatssecretaris aan de waterschappen zelf.

6. Sluiting


