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Hierbij doe ik u bovengenoemd verslag toekomen (bijlage SLV 06-4).

Tijdens de vergadering zijn de volgende vergaderdata voor 2006 vastgesteld:
- maandag 8 mei, aanvang 14.00 uur;
- woensdag 13 september, aanvang 10.00 uur;
- donderdag 30 november, aanvang 10.00 uur.

De vergaderingen vinden plaats bij Waterschap Val lei & Eem te Leusden.
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Met vriendelijke gwet,
/

d . . Poas,
secretaris Stuurg roep
landelijke waterschapsverkiezingen.
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Unie I '
van Waterschappen

Verslag lIan de vergadering van de Stuurgroep landelijke verkiezil1gen 2008 (SL V) gehou
den op 6 januari 2006 ie Leusden

Aanwezig:

dr. S. Schaap, voorzitter
drs. C.G. Groothuis
A. Haijtjema
mr. H.J.M. Havekes
drs. H.J. Loijenga

Opening en kennismakingsronde

A.B. Stoker
drs. L.H.J. Verheijen
mw. drs. J.M. de Vries
drs. D. Poos, secretaris.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Concept-koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen 2008
(bijlagen SLY 06-1a en bl

De heer Stoker licht de contouren van het koepelplan en de deelplannen toe. Mevrouw
De Vries geeft aan bezorgd te zijn over het feit dat de wijziging van de Waterschapswet
pas op 20 januari a.s. in de Ministerraad wordt behandeld. Zij vraagt of er een B
scenario kan komen als blijkt dat in juni 2006 de Waterschapswet niet aan de Tweede
Kamer blijkt te zijn gezonden. De heer Verheijen geeft ook aan enigszins verontrust te
zijn. Spreker vraagt of de Unie niet een tijdbalk kan maken, waarin de kritieke momen
ten worden aangegeven en de mogelijke acties die op de kritieke momenten onderno
men kunnen worden. De heer Havekes meldt dat de ledenvergadering heeft gezegd
geen verkiezingen oude stijl (met dezelfde categorieen en op basis van het personen
stelsel) meer te willen organiseren. Bij eventuele vertraging in het wetgevingstraject
geeft de ledenvergadering de voorkeur aan uitstel van verkiezingen. Vooralsnog ziet
spreker geen reden tot ongerustheid. De voorzitter zegt toe dat er een tijdbalk wordt
gemaakt, waarin de kritieke momenten worden opgenomen, waarbij ook de mogelijke
acties worden benoemd. Dit document wordt aan het dagelijks bestuur van de Unie ge
zonden, die zich vervolgens expliciet moet uitspreken over de go-no-go momenten en
terugvalopties.
Naar aanleiding van het concept-koepelplan vraag de heer Verheijen of opkomstverho
ging een doel op zich is. De voorzitter antwoordt dat opkomstverhoging een gewenst
positief effect is van de landelijke verkiezingen. De doelen van de landelijke verkiezin
gen zijn samen te vatten in de woorden efficient, doorzichtig, meer bekendheid en toe
gankelijkheid. De heer Haijtjema vraagt om een toelichting op de projectstructuur. De
voorzitter antwoordt dat de projectgroep aan de stuurgroep rapporteert. De stuurgroep
legt verantwoording af aan de ledenvergadering en het bestuur. De voorzitter zegt toe
dit duidelijk in het koepelplan op te schrijven.
Mevrouw De Vries benadrukt dat het belangrijk is dat aile waterschappen mee doen tot
aan het einde van de verkiezingen. Op welke wijze kunnen de waterschappen formeel
gebonden worden? Spreekster stelt voor om bij ieder waterschap een contactpersoon
op hoog ambtelijk niveau te benoemen. De voorzitter acht dit een goed idee en neemt
dat mee in de brief die aan de leden-waterschappen wordt verzonden. Met betrekking
tot het mandaat zegt de voorzitter dat vanaf heden tijdens elke ledenvergadering de
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stand van zaken waterschapsverkiezingen wordt gemeld. De ledenvergadering moet de
stuurgroep mandateren bepaalde besluiten te nemen. Hoe ver dit mandaat gaat wordt
op schrift gesteld en in maart 2006 aan de ledenvergadering voorgelegd.

3 Deelprojecten BJZ, communicatie en leT! bestanden
(bijlagen SlV 06-2a tIm d)

Deelproject BJZ
De heer Poos deelt mede dat de Unie op korte termijn met het ministerie van Verkeer
en Waterstaat overleg heeft over de planning van de AMvB's en aanpassing van re9le
menten en verordeningen. De heer Verheijen merkt op dat naast een algemene organi
satorische planning er ook een planning/handboek voor kandidaten moet komen. De
heer Havekes vult aan dat daarbij ook aandacht moet zijn voor de benadering van
maatschappelijke organisaties.

Deelproject communicatie
De heer Groothuis merkt op dat het voorliggende stuk erg operationeel is. Het gaat met
name over hoe belangrijk water is. Spreker vraagt zich af of de communicatie zich zou
moeten richten op het vergroten van de bekendheid van de waterschapsverkiezingen of
op het vergroten van de bekendheid van waterschappen. De heer Haijtjema is van me
ning dat de communicatie gekoppeld moet worden aan de corporate communicatiestra
tegie van de waterschappen. Spreker is voorstander om aan te sluiten bij de campagne
Nederland leeft met water. De heer Verheijen stelt voor de genoemde punten mee te
nemen voor de strategiebijeenkomst op 7 april. De voorzitter vindt dat een goed idee en
vult aan dat de inzet van de communicatie niet moet zijn 'red het waterschap'. Het
moet juist gaan over de taken van het waterschap.
De heer Groothuis acht het doel het bevorderen van de opkomst en het vergroten van
de betrokkenheid van de burger bij de waterproblematiek. De heer Haijtjema ziet het
primaire doel van het deelproject communicatie gelegen in het naar de stembus gaan.
Secundair moet het passen in de lange termijnstrategie van de waterschappen. Spreker
geeft vervolgens aan dat er in de projectbegroting ruimte moet worden opgenomen
voor inhuur van externe expertise. Mevrouw De Vries vraagt zich af of het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geen (financiele) bijdrage kan leveren ten
behoeve van stembevordering. Spreekster merkt vervolgens op dat vrouwen in water
schapsbesturen een aparte doelgroep vormen in het project. Zij vraagt zich af welke rol
de Unie, de werkgroep en de individuele waterschappen daarin hebben. De heer Verhe
ijen vindt dat naast vrouwen ook andere groepen expliciete aandacht verdienen. Hij
denkt daarbij aan allochtonen en jongeren. De projectgroep onderschrijft deze opmer
king.

Deelproject ictlbestanden
De heer loijenga licht de werkwijze en organisatievorm van het Waterschapshuis toe.
Spreker acht het van belang dat er een held ere rol- en taakverdeling tussen de stuur
groep en het Waterschapshuis op schrift wordt gesteld. De stuurgroep moet heldere en
duidelijke opdrachten aan het Waterschapshuis verstrekken. Mevrouw De Vries onder
schrijft dit en stelt dat het Waterschapshuis opdrachtnemer is en in dat opzicht te be
schouwen als een externe (markt)partij. De heer Verheijen vult aan dat ook de project
financiering in relatie tot het Waterschapshuis helder en transparant moet zijn. De in
druk mag niet gewekt worden dat waterschappen twee keer - via de financiele bijdrage
aan het Waterschapshuis en via de financiele bijdrage aan het project verkiezingen 
voor dezelfde producten en diensten betalen. De heer Haijtjema merkt op dat ook rech
ten, eigendom, licenties en dergelijke goed geregeld moeten worden. De voorzitter zegt
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toe bovenstaande duidelijk op schrift te stellen. De heer Loijenga maakt hiervoor een
opzet die begin februari a.s. met het Waterschapshuis wordt besproken. Bij dit gesprek
zijn tevens aanwezig de heer Dalhuisen (als bestuurslid van het Waterschapshuis) en de
heren Stoker en Poos.

4 Concept-brief aan leden-waterschappen
(bijlagen SLY 06-3a en b)

De voorzitter vraagt of de stuurgroepleden - met de toevoeging uit agendapunt twee 
kunnen instemmen met de inhoud van de brief aan de leden-waterschappen. De stuur
~ doet enkele tekstuele suggesties die verwerkt wilen worden in de ledenbrief. De
heer Verheijen zegt enigszins verrast te zijn over de financiele paragraaf. De voorzitter
zegt dit te begrijpen. Het is op dit moment niet mogelijk een indicatie van het totaalbe
drag aan te geven. Zodra de werkgroepen van start zijn gegaan zal het financiele plaatje
snel duidelijker worden. De voorzitter spreekt de hoop uit in de volgende stuurgroep
vergadering een projectbegroting te kunnen presenteren. Echter, op dit moment moeten
ook kosten gemaakt worden. Onder andere voor nader onderzoek in het kader van in
ternetstemmen en voor de ontwikkeling van een website. Het is daarom van belang de
waterschappen op dit moment al om een voorschot te vragen.
De heer Havekes stelt voor bij de waterschappen een indicatie van de verkiezingskosten
van afgelopen jaren op te vragen. De heer Stoker zal deze actie door de projectgraep la
ten uitvoeren. De stuurgroep besluit de waterschappen een voorschot te vragen van €
25.000. In de volgende stuurgroepvergadering wordt naast de projectbegroting een
voorstel gepresenteerd over de verdeling van de projectkosten over de waterschappen.
De heer Groothuis wijst vervolgens op het voorstel gelijktijdig met het verzenden van
de ledenbrief een persbericht uit te brengen. Over de landelijke verkiezingen is reeds
enkele malen eerder een persbericht uitgebracht. Spreker vindt een dergelijk persbericht
daarom weinig nieuwswaarde hebben. De stuurgroep besluit op dit moment geen pers
bericht uit te brengen. Ais de Wet modernisering waterschapsbestel in het nieuws komt
(bijvoorbeeld na bespreking in de Ministerraad), kan alsnag bezien worden of er een
persbericht wordt opgesteld.

5 Vaststellen vergaderdata 2006

Voor het jaar 2006 worden de volgende vergaderdata voor de stuurg raep vastgesteld:
- maandag 8 mei, aanvang 14.00 uur;
- woensdag 13 september, aanvang 10.00 uur;
- donderdag 30 november, aanvang 10.00 uur.

De vergaderingen vinden plaats bij Waterschap Vallei & Eem te Leusden.

6 Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7 Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

BJZ/RC, 19.01.2006, SLV/26421


