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AMvB Waterschapsverkiezingen

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Min. v. Verkeer en \"/aterstaat
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In maart jl. heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland (genaamd hoogheemraadschap) u ver
zocht om een financiele bijdrage te leveren aan een experiment met internetstemmen. Het
hoogheemraadschap vvil can pilot startcn, die het mogafijk maakt om in een ldesdistrict aile ca
tegorieen (ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en bedrijven) - naast het stemmen per brief - te
laten stemmen per personal computer via het internet.
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Gelet op het belang van een dergelijke proef binnen en buiten de waterschapswereld (innovatie,
brede toepasbaarheid, E-government e.d.) staan wij positief tegenover het experiment. Ook het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels te kennen gegeven
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positief tegenover de pilot te staan en het experiment financieel te willen steunen. Wij roepen u
van onze kant dan ook gaarne op om u ook positief over dit experiment uit te spreken.

Tevens vragen wij in dat verband nadrukkelijk uw aandacht voor de in ontwikkeling zijnde
AMvB Waterschapsverkiezingen, die voor deze proef immers de juridische basis zal moeten
bieden. Ook gelet op het grote aantal waterschapsverkiezingen dat in 2004 plaats zal vinden
(onder meer vanwege een aantal fusies van waterschappen) is een spoedige totstandkoming en
inwerkingtreding van deze AMvB van groot belang. Aangezien deze AMvB voortvloeit uit de
wijziging van de Waterschapswet van 1999 gaan wij er van uit dat de AMvB nog dit jaar ge
reed komt. Voor zover daarbij medewerking van onze kant verlangd wordt, zeggen wij deze
hierbij gaarne toe.

Gaarne zijn wij benieuwd naar uw reactie.

Hoogachtend,
het bestuur,

ir . de Graeff,
voorzitter,

mr. R.J. van der Kluit,
secretaris.
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