Aan het Bestuur van de Unie van Waterschappen
Aan de leden van de Commissie Bestuur, Communicatie en Financiën van de Unie
Aan de leden van de Algemene Besturen van de waterschappen in Nederland

Voorburg/Amsterdam, 21 februari 2012

Geachte mevrouw, mijnheer,
Als voorzitters van de twee landelijke niet partijpolitiek gebonden waterschapspartijen richten we
ons tot u over een voor ons zeer belangrijke zaak, namelijk de directe waterschapsverkiezingen.
Wij vernamen dat in Unie verband dit onderwerp in de komende week besproken zal worden in DB
en de CBCF. In de Tweede Kamer zal het ontwerp wetsvoorstel inzake waterschapsverkiezingen deze
lente onderwerp van discussie zijn, nadat de schriftelijke vragen door de minister van Binnenlandse
Zaken zullen zijn beantwoord.
In het Bestuursakkoord Water staat de mening van de Unie duidelijk verwoord. De Unie is voor
directe verkiezingen, omdat een overweldigende meerderheid van de Algemene Besturen van de
waterschappen dat vindt. Wij verwachten dan ook dat het DB van de Unie dit standpunt zal blijven
uitdragen. Ons bereiken signalen dat dit duidelijke standpunt aan het schuiven is, waarbij onder
bepaalde omstandigheden ook indirecte verkiezingen aanvaardbaar zouden zijn voor de Unie. Wij
kunnen ons geen omstandigheid voorstellen waarbij dit aanvaardbaar is. De te volgen strategie hoe
directe verkiezingen te behouden kan natuurlijk wel worden aangepast, indien opportuun.
In de Tweede Kamer zijn veel vragen over dit onderwerp gesteld. Er spelen grofweg twee zaken. Het
opschuiven van de verkiezingen naar 2014 en vervolgens de wijze van verkiezen. De Unie heeft de
Staatsecretaris van IenM gevraagd deze twee zaken apart te regelen. Hierop is een negatief
antwoord ontvangen, hetgeen de aanleiding is voor de huidige vervelende impasse bij de
waterschappen. Het besluit over uitstel van de verkiezingen heeft haast omdat anders dit jaar
volgens vigerende wetgeving nog verkiezingen gehouden moeten worden. De uiteindelijke vorm van
de uitgestelde verkiezingen heeft minder haast. Dit kan in de periode 2012-2013 zorgvuldig geregeld
worden. Daarbij kan ook recht worden gedaan aan de opmerkingen van de Raad van State en de
Tijdelijke Adviescommissie Verkiezingsvarianten (TAV) over de precieze vorm van de
waterschapsverkiezingen.
We dringen er bij u op aan de leden van de Tweede Kamer, de minister van Binnenlandse Zaken en
de Staatssecretaris van IenM te bewerken om uitstel van de verkiezingen zeker te stellen. Ook wij

staan er voor open om daarna serieus naar de bestuurlijke verhoudingen in waterschapsland te
kijken.
Bij de leden van de Algemene Besturen dringen we er op aan hun dijkgraaf nogmaals op het hart te
drukken dat de waterschappen voor directe verkiezingen zijn en dat onder de huidige
omstandigheden spoedige duidelijkheid inzake uitstel van de verkiezingen van 2012 onontbeerlijk is
voor een geloofwaardig democratisch proces!
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