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Water als rode draad, deel 2 
 

Voorwoord 

 

Het is ruim vijf jaar geleden dat we op een warme vrijdagmiddag in Utrecht de 

uitkomsten van het onderzoek Water als rode draad presenteerden aan de eerste 

lichting – op basis van het lijstenstelsel gekozen – waterschapsbestuurders van de PvdA. 

Het was een levendige bijeenkomst. Verontwaardiging alom. Hoe durfden we te 

schrijven dat politiek geen rol speelt in de besluitvorming van de waterschappen? Het 

maakte toch wel degelijk uit of er een PvdA’er in het bestuur zat of niet. Denk alleen 

maar aan de discussie over peil volgt functie, de brede taakopvatting en de aandacht 

voor de stedeling in het waterschap.  

En dan de kritiek op het onderzoek zelf. Hoe konden we adviseren dat er wellicht 

een andere structuur mogelijk nodig was? Het was immers de eerste keer dat er direct 

gekozenen zaten in het bestuur, dus natuurlijk kende het stelsel nog kinderziekten en 

was de procedure van schriftelijk stemmen verre van ideaal.  

Ze hadden voor een gedeelte gewoon gelijk. Die schriftelijke stemming was 

buitengewoon ongelukkig. En na een paar jaar is het wellicht te vroeg om een oordeel te 

vormen over het politieke gehalte van de waterschappen. Vandaar dat we toen met 

elkaar de afspraak hebben gemaakt om het onderzoek in het tweede mandaat te 

herhalen. 

Dit verslag is de inlossing van die afspraak. Al lezende kom je erachter of het 

politieke gehalte is veranderd. Misschien moet je eerst nog even kijken naar Water als 

rode draad om dit vervolgonderzoek goed te kunnen interpreteren. En ja om al een 

beetje vooruit te lopen op de conclusie: mede onder invloed van de klimaatverandering 

en de noodzaak om tot een echte aanpak van duurzaamheid te komen is het politieke 

gehalte veranderd en toegenomen. Maar er valt vanuit het perspectief van de PvdA zeker 

nog een wereld te winnen. Daar willen we graag met iedereen over in gesprek gaan.  

 

 

Jacqueline Kalk 

 

Secretaris/directeur Centrum voor Lokaal Bestuur 
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Aanleiding 

 

In 2012 is er door het Centrum voor Lokaal Bestuur een verkenning gemaakt in 

hoeverre politieke overwegingen van belang waren in de besluitvorming van de 

waterschapsbesturen. Water als Rode Draad is in het najaar van 2012 gepresenteerd aan 

de waterschapsbestuurders van de PvdA.  

 Niemand twijfelt over het nut en de noodzaak van goed waterschapsbestuur, 

maar over het politieke gehalte in de besluitvorming van de waterschappen was en is 

een groot verschil van inzicht. In het algemeen waren de destijds geïnterviewde 

waterschapsbestuurders van mening dat het politieke gehalte groot was, en sinds de 

invoering van het lijstenstelsel alleen maar in belang was toegenomen. Niet direct 

betrokkenen hadden daar vaak een ander beeld van. Water als Rode Draad sloot af met 

een paar aanbevelingen ten aanzien van het waterschapsbestuur:  

 

‘Met de resultaten van dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan. 

Geconcludeerd werd dat het politieke gehalte in de waterschappen beperkt is. De eerste 

aanbeveling is dan ook dat de waterschapspolitici van de PvdA accepteren dat de 

politiseringsgraad in de waterschappen laag is. De vragen die tijdens de discussies in de 

partij vaak onbeantwoord bleven, kunnen nu een antwoord krijgen. Dit zijn vragen als: hoe 

politiek is het werk van een waterschap? Hoe politiek is de besluitvorming in een 

waterschap? Maakt deelname van de PvdA aan het DB eigenlijk wel uit? Met de acceptatie 

en beantwoording van deze vragen komt de discussie in een ander licht te staan. 

Naast deze aanbeveling is het natuurlijk interessant om te kijken naar de positie van de 

waterschappen in het bestuurlijke bestel. Allereerst de verkiezingen. Als gekozen wordt 

voor directe verkiezingen, dan kunnen deze beter tegelijkertijd met de 

gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De opkomst zal hierdoor stijgen en de 

democratische legitimatie van het bestuur zal sterker worden. Op lange termijn moet de 

mogelijkheid tot het onderbrengen van de waterschappen bij de provincie onderzocht 

worden. Het provinciaal bestuur wordt rechtstreeks gekozen, de democratische legitimiteit 

blijft dan gewaarborgd. De argumenten voor behoud van een eigen bestuurslaag die in de 

interviews naar voren kwamen, zijn niet voldoende om deze discussie te beslechten. Wel 

moet in dit onderzoek de mogelijkheid tot een “geoormerkt budget” of “doelbelasting” 

worden meegenomen in de analyse. Zo behouden de waterschappen een “eigen budget” en 

kan de provincie deze niet afwegen tegen andere (populaire) zaken.’ 

 

Het onderzoeksverslag en de aanbevelingen konden niet rekenen op een warm 

onthaal. De waterschapbestuurders herkenden zich niet in het verslag en waren het 

inhoudelijk niet met de aanbevelingen eens. Vanwege het verschil van inzicht over de 

inhoud van het rapport en de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek 

voortkwamen, is er afgesproken om na vier jaar een vergelijkbaar onderzoek te doen en 

te kijken of de vergader- en besluitvormingscultuur in de waterschappen is veranderd. 

Het debat over het voortbestaan van de waterschappen als zelfstandige 

bestuurslaag loopt al lange tijd, maar is minder actueel dan een paar jaar geleden. In 
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2012 werd nog volop gesproken over grote structuuraanpassingen in de bestuurlijke 

organisatie van Nederland, maar na het voortijdig einde van de 100.000+-gemeenten en 

de Noordvleugelprovincie is de aandacht verlegd naar samenwerking in de regio en 

veranderingen in de werking van de democratische organen. Zowel in de waterschappen 

als in gemeenten wordt gefuseerd en vinden herindelingen plaats. Deze veranderingen 

zijn geen resultaten van ingrijpen vanuit de Rijksoverheid. De aanbeveling uit 2012 over 

het mogelijk onderbrengen van de waterschappen bij de provincies past dan ook niet 

meer in dit tijdsgewricht en wordt verder buiten beschouwing gelaten.  

Ook de PvdA mengt zich momenteel minder expliciet in de discussie over het 

voortbestaan van de waterschappen als zelfstandige bestuurslaag. In het 

verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 werd gepleit voor 

depolitisering van de waterschappen. ‘De waterschappen worden uitvoeringsorganisaties 

onder bestuur van de provincies.’ 1 Dat is explicieter dan in het verkiezingsprogramma 

van 2006, waarin werd gesteld dat de waterschapstaken onderdeel moeten worden van 

een afgeslankt middenbestuur.2 In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 2012 en 2017 worden echter geen ideeën over bestuurlijke 

vernieuwing met betrekking tot de waterschappen genoemd. Oorspronkelijk stonden er 

wel hervormingen in, maar die zijn eruit geamendeerd. Momenteel is het voortbestaan 

van de waterschappen in de huidige vorm niet echt in gevaar. Het nieuwe kabinet heeft 

geen concrete plannen om aanpassingen te doen. 

  

                                                           
1
 Verkiezingsprogramma PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2010, p. 69. 

2
 Verkiezingsprogramma PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2012, p. 114. 
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Inleiding 
 

Het waterschap is wellicht de minst bekende vorm van openbaar bestuur. Dat is 

merkwaardig, aangezien deze bestuurslaag taken uitvoert die noodzakelijk zijn voor de 

veiligheid van burgers. Nederland komt voor een groot deel onder water te staan als het 

werk van de waterschappen niet naar behoren wordt uitgevoerd. Die onbekendheid is 

misschien wel een van de grootste frustraties van de waterschapsbesturen. In veel 

besturen wordt nagedacht over de relatie met de inwoners en hoe men een groter 

bewustzijn over het belang en de functie van de waterschappen kan doen groeien.  

  In 2008 waren de eerste waterschapsverkiezingen met een lijstenstelsel. Er 

moest per post worden gestemd. Het opkomstpercentage was 22,7%. Het eerste direct 

gekozen waterschapsbestuur heeft een ongekend lang mandaat van zes jaar gehad. 

Onduidelijkheid over hoe het verder moest met de waterschapsverkiezingen lag hieraan 

ten grondslag.  

De waterschapsverkiezingen zijn in 2015 voor de tweede keer gehouden op basis 

van het lijstenstelsel, maar deze keer niet via de post. Het systeem met geborgde zetels 

is in stand gebleven. Men koos er ditmaal voor om de verkiezingen tegelijkertijd met die 

van de Provinciale Staten te houden. Als gevolg daarvan lag het opkomstpercentage op 

43,5% (tegenover 47,7% van de Provinciale Staten). In 2019 zullen deze verkiezingen 

weer samen worden gehouden.  

De bestuurssamenstelling is gebaseerd op de representatie van belanghebbenden 

bij de taakuitoefening van het waterschap. Het waterschapsbestuur wordt daarom soms 

als functionele belangendemocratie gekenschetst. Belang, betaling en zeggenschap zijn in 

het waterschapsbestuur met elkaar verbonden. Hierbij ligt het accent op de relaties 

tussen belang en betaling enerzijds (wie belang heeft, betaalt) en op de relaties tussen 

belang en zeggenschap anderzijds (wie belang heeft, heeft zeggenschap). Betaling en 

zeggenschap zijn beide een afgeleide van het belang.  

Om te garanderen dat daadwerkelijk alle belangen vertegenwoordigd zijn, is 

bepaald dat de Provinciale Staten ook het aantal zetels bepalen dat wordt toegekend aan 

de verschillende categorieën. Op die manier wordt niet alleen met het brede belang van 

ingezetenen, maar ook met de specifieke belangen (eigenaren natuurterreinen, 

eigenaren ongebouwde grond en bedrijven) rekening gehouden. De provincie bepaalt 

hoeveel (7 tot 9) van deze geborgde zetels er binnen het waterschapsbestuur zijn. Deze 

benadering doet volgens de wetgever recht aan het functionele karakter van het 

waterschap en onderscheidt zich daarmee van de organen van algemene democratie.  

De geborgde zetels horen dus het belang van hun specifieke achterbannen te 

dienen. In de praktijk blijkt echter dat in sommige waterschappen de geborgde zetels 

voor bedrijven en landbouw één fractie vormen. In de Stichtse Rijnlanden gebeurt dit 

zelfs met de geborgde zetels voor natuur erbij. Daarmee krijgt het fenomeen geborgde 

zetels een andere invulling dan door de wetgever is bedoeld.  

De vergaderingen worden voorgezeten door een dijkgraaf die door de Kroon 

wordt benoemd. Dagelijks Bestuursleden (DB-leden) zijn ook Algemeen Bestuursleden 

(AB-leden): het bestuur van het waterschap is dus monistisch. 
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Methodiek 

 

Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2012. Gekeken is welke rol 

politieke argumenten in de besluitvorming van het waterschapsbestuur spelen. Ook is 

onderzocht in hoeverre waterschapsbestuurders gebruik maken van politieke 

instrumenten. Met deze resultaten is een vergelijking gemaakt met 2012. Is er iets 

veranderd en wat dan precies? En natuurlijk de hoofdvraag: in hoeverre is het 

waterschap politiek? 

 De PvdA is vertegenwoordigd in 18 van de 22 waterschappen en in 7 van deze 18 

waterschappen hebben PvdA’ers zitting in het Dagelijks Bestuur. In deze periode zijn er 

49 waterschappers actief namens de PvdA. De gemiddelde leeftijd is 56; het jongste 

bestuurslid is 27 jaar en de oudste 82 jaar. Van de waterschappers zijn er 32 man en 17 

vrouw, dat is ongeveer een derde. De grootste PvdA-fractie is die van Amstel, Gooi en 

Vecht met 5 bestuursleden. Een groot deel van de PvdA-waterschapsbestuurders is 

eerder politiek actief geweest, bijvoorbeeld als raadslid, Statenlid of wethouder. 

De opzet voor dit onderzoek is vergelijkbaar met die voor het onderzoek van 

2012. Het onderzoek is uitgevoerd doormiddel van documentanalyses en interviews met 

waterschapsbestuurders. Voor de begeleiding van het onderzoek is een klankbordgroep 

gevormd die bestaat uit: Jeroen Haan, DB-lid in Rijnland, Constantijn Jansen op de Haar, 

DB-lid in Stichtse Rijnlanden en Jacqueline Kalk van het Centrum voor Lokaal Bestuur.  

Het onderzoeksverslag is verdeeld in twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 

wordt verslag gedaan van de analyse van documenten en verslagen van de Verenigde 

Vergaderingen van 2016 van tien waterschappen. Het tweede hoofdstuk is een verslag 

op basis van zes interviews met PvdA-waterschappers 

Bij beide onderzoeksgroepen is met verschillende factoren rekening gehouden. 

Zo is gelet op de verhouding tussen stedelijk en landelijk gebied en de verhouding 

tussen waterschappen waar de PvdA wel of niet in de coalitie zit. Hetzelfde is gedaan bij 

de 6 geïnterviewden. De groep bestond uit 3 AB-leden, 2 DB-leden en 1 dijkgraaf. Alles 

wat in het tweede hoofdstuk aan bod komt, komt voort uit wat in de interviews is 

besproken. Het onderzoek wordt afgesloten met een conclusie en aanbevelingen. Een 

overzicht van moties en amendementen is als bijlage toegevoegd.  
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1. Documentanalyse 
 

Van tien waterschappen3 zijn de verslagen van de vergaderingen in 2016 van de 

Verenigde Vergaderingen geanalyseerd op het gebruik van politieke instrumenten, zoals 

moties, schriftelijke vragen, amendementen of initiatiefvoorstellen, en het verloop van 

de discussies. Hierbij is gekeken naar de inbreng van de PvdA met betrekking tot 

politiekinhoudelijke argumenten en motieven die terug te leiden zijn naar de sociaal-

democratische waarden uit het beginselprogramma van de PvdA, de uitgangspunten van 

het Watermanifest, Politiek van Waarde en de verkiezingsprogramma’s van de PvdA. De 

inbreng van de andere partijen is globaal bekeken op ideologische argumenten.  

Daar waar er audioverslagen van de vergaderingen beschikbaar waren, is ook de 

sfeer in de vergaderingen meegenomen in het onderzoek. Daarnaast is gekeken of er 

andere opvallende zaken waren in het waterschap en hoe het is gesteld met de 

vindbaarheid van het waterschap en de waterschapspolitici op verschillende websites 

en social media. 

 

Bevindingen van de Verenigde Vergaderingen 

‘Normalisatie van het absurdistische’, ‘een beschaafde samenleving kent georganiseerde 

solidariteit’, ‘een leugentje van Luigis’ en ‘het waterschap voert geen inkomenspolitiek’: 

zomaar wat politieke uitspraken uit 2016 die in een van de verenigde vergaderingen zijn 

gedaan. De eerste gaat over de steeds makkelijkere acceptatie in de samenleving van (de 

gevolgen van) intensieve veehouderij. Met de tweede uitspraak betoogde de spreker dat 

het waterschap een kwijtscheldingsbeleid hoort te kennen en de armsten ontzien 

moeten worden. Hiertegenover staan de (rechtse) leden die het functionele karakter van 

het waterschapsbestuur benadrukken en vinden dat een kwijtscheldingsbeleid daar niet 

bij past (citaat 4).  

Het leugentje (citaat 3) werd niet goed ontvangen. De andere waterschappers 

noemden de uitspraak populistisch en op de rand. Ook de spreker die de intensieve 

veehouderij met nazipraktijken vergeleek, ging te ver en moest zijn woorden 

terugnemen. Maar dat gezegd hebbende geven de citaten wel aan dat er bij bepaalde 

waterschappen verandering plaatsvindt in de cultuur. De vergaderingen zijn levendiger 

geworden. Er zijn echter ook waterschappen waar nauwelijks discussie is en alles 

conform voorstel wordt besloten. Tussen de waterschappen zijn de verschillen dus 

groot. 

Waterschappen kennen ook veel overeenkomsten. Het merendeel vergadert 

overdag, in de middaguren. AB-leden nemen trouw deel aan de vergaderingen. Veel 

waterschappen werken tegenwoordig met audioverslagen in plaats van uitgeschreven 

notulen. Bij DB-leden wordt in geen enkel waterschap vermeld bij welke fractie ze 

horen. Bij de AB-leden wordt, als er een verslag is, bij de aanwezigen de partij vermeld, 

maar bij de discussie en de besluitvorming niet. Bij het audioverslag staat in veel 

gevallen wel de partij vermeld van de woordvoerder. Inwoners hebben spreekrecht in 

                                                           
3
 Zie bijlage. 
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de meeste van de verenigde vergaderingen, maar meer dan alleen iets vertellen is het 

nog niet. De tijd die inwoners daarvoor hebben, is zeer beperkt en in een enkel 

waterschap wordt de vergadering tijdens dit inspreekrecht zelfs geschorst. 

 Nog steeds wordt het merendeel van de besluiten met algemene stemmen 

aangenomen. Dat lijkt saai en weinig politiek, maar gelet op de aard van de besluiten is 

dit goed te verklaren. Veel besluiten gaan over concrete projecten of investeringen waar 

weinig politieke inhoud mee is gemoeid. In die zin zijn waterschapsbesturen heel 

verstandig.  

In de meeste waterschappen wordt met handopsteken gestemd en kijkt de 

dijkgraaf even rond om te zien of er bestuursleden zijn die tegen willen stemmen of een 

stemverklaring willen afleggen. Bij een stemverklaring gaat het zeker niet altijd om een 

tegenstem. Soms wordt een stemverklaring gebruikt om te zeggen, dat iemand eigenlijk 

tegen een voorstel is, maar toch voor stemt. In het verslag wordt niet opgenomen wie 

die tegenstemmers zijn. Een enkele keer stemt een hele fractie ergens tegen en dat 

wordt dan wel benoemd.  

Een enkel DB-lid maakt het wel erg bont door over een bepaald stuk te zeggen: ‘Ik 

hoef het niet te verdedigen, want het voorstel is al zo goed als aangenomen’. In De 

Dommel is bovendien iets merkwaardigs aan de hand. Daar praat men bijna nooit over 

projecten in het Algemeen Bestuur, want die zijn volledig gemandateerd aan het 

Dagelijks Bestuur. Nadat in De Dommel de voorjaarsbegroting is vastgesteld, heeft het 

DB alle handelingsbevoegdheid, inclusief ontwerpbesluiten en het vaststellen van de 

voorbereidingskredieten. Het DB wenst dit zo te houden. Om de Verenigde Vergadering 

een beetje tegemoet te komen, zijn er wel opiniërende vergaderingen; groepjes AB-leden 

van verschillende fracties diepen een thema uit en koppelen hierover plenair terug. 

Soms wordt er gestickerd om prioriteiten bij bepaalde onderwerpen aan te geven. Al 

met al is het niet erg politiek te noemen. Daar lijkt het Dagelijks Bestuur van De Dommel 

niet zo van te houden. Het Algemeen Bestuur heeft daar weinig moeite mee. Als er al een 

motie of amendement wordt ingediend, staat dit slechts zelden goed in de notulen. Zo 

merkt iemand tijdens de vergadering van 20 april 2016 op dat een verworpen 

amendement en aangenomen motie niet zijn genotuleerd. Desondanks wordt het verslag 

ongewijzigd vastgesteld.4 

 De dijkgraven spelen een verschillende rol. De meesten zitten de vergadering 

technisch goed voor, nemen af en toe het woord en vullen een DB-lid aan. Een enkeling 

veroorlooft zich ‘grappige opmerkingen’ over bewindspersonen en vrouwen die bij de 

objectieve toeschouwer de wenkbrauwen doen fronsen, maar in het betreffende 

waterschap onbesproken blijven.  

Soms zijn de verhoudingen onderling niet fijn. Dan kan een dijkgraaf zijn irritatie 

niet voor zich houden als iemand tijdens de Verenigde Vergadering iets inbrengt wat 

tijdens de commissievergadering besproken had moeten worden. Of is de dijkgraaf 

                                                           
4
 Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap van De Dommel op 20 april 2016 in 

het Waterschapshuis te Boxtel, te raadplegen via: https://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/74b3e72a-7bd1-
437e-9530-f72c8e0ced57/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2820-4-2016%29.html 
 

https://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/74b3e72a-7bd1-437e-9530-f72c8e0ced57/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2820-4-2016%29.html
https://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/74b3e72a-7bd1-437e-9530-f72c8e0ced57/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2820-4-2016%29.html
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getergd als hij nogmaals moet uitleggen wat de juiste procedure is bij het indienen van 

moties.  

Over het algemeen gaat het heel beschaafd, worden sprekers niet onderbroken en 

slechts een enkele keer wordt er op de man gespeeld. Alleen in Amstel, Gooi en Vecht 

was het een keer echt spannend. Toen hield een AB-lid van de Partij voor de Dieren in 

een gloedvol betoog een vergelijking over de effecten van intensieve veehouderij. Deze 

opmerking werd door de overige leden niet getolereerd. De dijkgraaf zat hier zichtbaar 

mee in zijn maag.  

 

Schriftelijke vragen 

In de waterschappen worden weinig schriftelijke vragen gesteld. Alleen De Dommel en 

Stichtse Rijnlanden houden een apart overzicht van de schriftelijke vragen bij. In de 

Drents Overijsselse Delta heeft Water Natuurlijk één keer gebruik gemaakt van het recht 

om schriftelijke vragen te stellen. Bij Amstel, Gooi en Vecht zijn schriftelijke vragen 

slecht te vinden, maar wordt in het verslag wel gemeld dat ze regelmatig niet worden 

beantwoord. In Schieland & Krimpenerwaard heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld 

in relatie tot internationale leningen. Deze vraagstelling werd door de VVD niet 

gewaardeerd. Zij noemden dit ‘insinuerend’.  

 

Moties en amendementen 

Het indienen van moties en amendementen gebeurt mondjesmaat.5 Er worden meer 

moties aangekondigd dan daadwerkelijk worden ingediend. Wanneer vooraf duidelijk is 

dat een moties geen steun krijgt, wordt deze vaker niet ingediend dan wel. Daarmee gaat 

men ook de discussie in het bestuur niet aan en wordt niet duidelijk waar de eventuele 

politieke verschillen liggen.  

 Het blijkt niet eenvoudig om een motie aangenomen te krijgen. Van de in totaal 

ongeveer 30 ingediende moties, zijn er 12 aangenomen. De PvdA diende de meeste 

moties in: 9 waarvan er 4 werden aangenomen. De Partij voor de Dieren volgt met 7 

ingediende moties (2 aangenomen). De Algemene Waterschapspartij diende 6 moties in, 

die alle zes geen meerderheid kregen. Het CDA diende 3 moties (1 aangenomen) in en de 

overige partijen deden dat hooguit een enkele keer. De Partij voor Dieren is de grootste 

pleitbezorger van de TTIP-moties. De PvdA steunt deze en is soms mede-indiener. 

 Dan de amendementen en de initiatiefvoorstellen. In totaal werden er in 2016 13 

amendementen ingediend, waarvan er 8 werden aangenomen. De Partij voor de Dieren 

zag dat 3 van hun 4 ingediende amendementen worden aangenomen. De VVD had geen 

succes: hun 3 amendementen werden verworpen. De PvdA diende 2 amendementen in 

waarvan er 1 succesvol was. Alleen de SGP had tot slot succes met een initiatiefvoorstel. 

 In Rijn en IJssel is de begroting niet sluitend aangeboden door het DB. Toen het 

DB daar vragen over kreeg, wilde men een amendement op de eigen begroting indienen.  

 

 

                                                           
5
 Zie ook de bijlage met moties en amendementen. 
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Kostentoedelingsnorm en kwijtscheldingsbeleid 

In bijna alle onderzochte waterschappen is de kostentoedelingsnorm een terugkerend 

onderwerp. De kostentoedelingsnorm komt bij de begroting, de vaststelling van de 

daaruit voortvloeiende verordeningen en de voortgangsrapportages ter sprake. Dit geldt 

ook voor het kwijtscheldingsbeleid. Een onderwerp dat sterk aan de kostentoedeling 

gekoppeld is.  

Het bepalen van de kostentoedeling en het overzien van de gevolgen van 

veranderingen is ingewikkeld. Zelfs de AB-leden van een waterschap hebben niet altijd 

in de gaten hoe het werkt en wat de gevolgen zijn als je veranderingen aanbrengt in de 

procentuele verdeling van de kosten over de categorieën (1) ingezetenen, (2) gebouwd – 

huiseigenaren, (3) ongebouwd – agrariërs, (4) bedrijfsgebouwd – ondernemers, (5) 

pachters. 6  

 In discussies hierover zijn een aantal centrale elementen in de inbreng van de 

verschillende politieke partijen over kostentoedeling en kwijtschelding te 

onderscheiden: 

 

- Het waterschap is een functioneel bestuur. Daar hoort geen inkomenspolitiek en 

daarom ook geen kwijtschelding bij. Inkomenspolitiek hoort bij de gemeente 

thuis. Met name de VVD huldigt dit standpunt, maar ook het CDA en de AWP 

verdedigen dit met verve in een aantal van de Verenigde Vergaderingen. 

 

- Als het waterschap het zich kan veroorloven, hoort het kwijtschelding te 

verlenen. Kwijtschelding wordt dan afhankelijk gemaakt van de financiële positie 

van het waterschap en niet gezien als een recht van mensen met een lager 

inkomen. 

 

- Voor de waterschapsbelasting wordt uitgegaan van een aanslag op basis van 

eenheden. Een tweepersoonshuishouden betaalt voor drie eenheden. Met name 

de 50Plus-partij maakt hier bezwaar tegen. Niet vreemd wanneer je de 

achtergrond van hun doelgroep in ogenschouw neemt. 

 

In Schieland & Krimpenerwaard is de kostentoedeling gewijzigd en geaccordeerd in de 

Verenigde Vergadering. De provincie heeft deze wijziging echter niet direct 

goedgekeurd, aangezien de wegenheffing een struikelpunt was. 

De PvdA brengt in waterschappen, waar de kwijtschelding is afgeschaft, met 

regelmaat naar voren dat dit geen goede zaak is. Sterker nog: de PvdA wenst uitbreiding 

naar de doelgroep zzp’ers met een laag inkomen. Deze uitbreiding wordt ook door de 

PvdA in Rijn en IJssel nagestreefd. Hierbij staat de financiële positie van de burger 

centraal in plaats van die van het waterschap.  

In Schieland & Krimpenerwaard – waar het meest verstrekkende besluit met 

betrekking tot afschaffing van kwijtschelding is genomen – is het vanuit de financiële 

                                                           
6
 Zie bijvoorbeeld: Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen van Dr. Ir. C. Hoeben, Coelo. 
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positie van het waterschap zeker niet noodzakelijk om de kwijtschelding af te schaffen. 

De argumentatie daar steunt louter op het eerder genoemde argument van functioneel 

bestuur: de verantwoordelijkheid van inkomenspolitiek wordt bij gemeenten gelegd. 

Verder vindt het DB de afschaffing verdedigbaar, omdat het waterschap geen 

compensatie van het Rijk voor kwijtscheldingen ontvangt. Opmerkelijk is wel dat de 

kosten die in eerste instantie worden gemaakt, groter zijn dan de besparingen die de 

afschaffing oplevert. Over de afschaffing zijn meerdere brieven naar de inwoners 

gestuurd en de betrokken gemeenten zijn geïnformeerd. Het waterschap voert 

bovendien gesprekken met wethouders en legt huisbezoeken af bij inwoners die niet 

betalen.  

In Rijn en IJssel maakt Water Natuurlijk het heel bont door te stellen dat het 

onrechtvaardig is dat huurders met de laagste inkomens te maken krijgen met de 

grootste lastenstijgingen, maar dat zij het beleid toch steunen omdat ze in de coalitie 

zitten en duurzaamheid voorop blijft staan. 

 

Energietransitie en Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een populair begrip in waterschapsland. Wat voor beleid men precies 

wil voeren op dit gebied verschilt per partij. Water Natuurlijk ziet volledige 

duurzaamheid als een niet te bereiken ideaal, terwijl de Partij voor de Dieren 

nadrukkelijk de link met de intensieve veehouderij en het waterpeil legt. De Partij voor 

de Dieren noemt het tarievenmantra absurdistisch en vindt dat meer zou moeten gaan 

om zaken als klimaat en veranderingen in de veeteelt. De PvdA zet (de kwaliteit van) 

stedelijk water regelmatig op de agenda. 

 

Beloning volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) 

Wanneer het gaat om de beloning van directeuren bij verbonden partijen of instanties 

die via gemeenschappelijke regelingen bij het waterschap betrokken zijn, brengt de 

PvdA de WNT ter sprake. Dit heeft niet meteen tot harde toezeggingen geleid.  

De PvdA drong bijvoorbeeld aan op het toepassen van de WNT bij de benoeming 

van de directievoorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank. En ook in Schieland & 

Krimpenerwaard brak naar aanleiding van het vertrek van een directeur bij een van de 

verbonden partijen een discussie los. 

 

Peilbesluiten 

Alleen de Partij voor de Dieren brengt met regelmaat naar voren dat het waterpeil, de 

intensieve veehouderij en landbouw met elkaar te maken hebben. De discussie over 

‘functie volgt peil’ of ‘peil volgt functie’ lijkt in 2016 niet veel aandacht te krijgen. Er zijn 

eerder al peilbesluiten genomen waarnaar verwezen wordt. 

 

Overige besluiten 

- In Rijnland stelt het DB-lid van de PvdA voor om een terrein in de gemeente 

Leiden ter beschikking te stellen om te helpen bij de opvang van vluchtelingen.  
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- Waterschap Vallei en Veluwe kent een minderheidscollege. De VVD heeft hun 

zetel opgegeven nadat hun DB-lid uitviel vanwege ziekte. De PvdA was tegen 

deze constructie. In hetzelfde waterschap is de PvdA als enige partij tegen een 

bio-energiecentrale. 

- In het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) moesten opnieuw 

gedragscodes worden opgesteld. Er is besloten om de declaraties van 

bestuursleden niet openbaar te maken, maar AB-leden kunnen ze wel inzien. 

Medewerkers mogen in DOD giften ontvangen. Deze hoeven niet te worden 

afgedragen aan het waterschap, maar mogen ‘niet zo kostbaar zijn dat je er door 

in verlegenheid zou kunnen komen’.  

 

Ontbrekende onderwerpen  

De waterschappen zijn opdrachtgever van grote en omvangrijke projecten. Als 

opdrachtgever hebben zij een machtige positie. Daarom is het vreemd dat het 

aanbestedingsbeleid niet prominent op de agenda staat en gebruikt wordt om de idealen 

van de PvdA naar voren te brengen. Daarbij valt te denken aan Social Return on 

Investment (SROI), uitgangspunten met betrekking tot het werken op basis van cao-

lonen, bestrijden van payrolling en bestrijding van de uitwassen van het flexwerk. 

 

Vindbaarheid en zichtbaarheid 

Op de websites van de waterschappen zijn de AB- en DB-leden goed vindbaar. Bij de AB-

leden zijn deze over het algemeen per partij gegroepeerd, de DB-leden staan daar ook 

bij. Bij pagina’s over de DB-leden alleen staat nooit een aanduiding van een politieke 

partij of geborgde zetel. De verslaglegging is met enig zoekwerk altijd te vinden. In een 

enkel geval blijken audioverslagen niet te openen, maar dit wordt na contact met het 

waterschap snel verholpen. Het iBabs zorgt ervoor dat de agenda met stukken 

beschikbaar is.  

De vindbaarheid van de PvdA-waterschappers op de websites van de gewesten is 

wisselend. Soms zijn ze goed te vinden met meer informatie over standpunten en wat 

men doet. Vaker staat er verouderde informatie op de website of is er helemaal geen 

inhoudelijke informatie beschikbaar (Rijn en IJssel, Schieland & Krimpenerwaard, 

Amstel Gooi en Vecht, Scheldestromen). De PvdA-fractie van Amstel Gooi en Vecht heeft 

wel een eigen website met informatie, maar die website staat los andere PvdA-websites. 

Het gebruik van social media door waterschapbestuurders staat, uitgezonderd van 

Rijnland, nog in de kinderschoenen. 
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2. In gesprek met de waterschappers 

 

‘De invloed zit ‘m ontzettend in de aanloopfase. Als je bij een motie bent aanbeland, dan 

heb je al tien kansen verspeeld, volgens mij,’ zegt een van de geïnterviewde 

waterschappers. Het is een deel van het antwoord op de vraag hoe en wanneer politieke 

instrumenten in het waterschapsbestuur worden ingezet. Op welke manier beleven 

PvdA-waterschappers de besluitvorming en hoe groot achten zij het politieke gehalte 

daarbij? En is dat in de waterschappen de afgelopen vijf jaar veranderd? 

 

2.1 Het waterschap als bestuurslaag 

De zelfstandigheid van het waterschapsbestuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Zoals eerder in dit rapport te lezen viel, hield ook de PvdA er in het verleden dergelijke 

ideeën op na. Aan de geïnterviewden is gevraagd hoe zij aankijken tegen het waterschap 

als zelfstandige bestuurslaag. 

Stuk voor stuk vinden zij de waterschappen een belangrijke bestuurslaag die er 

toe doet. Sommigen geven aan dat anderen binnen de PvdA – doorgaans van buiten de 

waterschapswereld – daar wel eens anders over denken. ‘Heel veel Partij van de Arbeid-

mensen vinden: we gaan niet over de waterschappen praten, daar beginnen we niet over.’ 

Dat leidt soms tot enige wrijving. De manier waarop mede-partijleden zich hierover 

uitspreken, wordt niet altijd gewaardeerd: ‘Als partijleden vinden dat zo’n fractie onzin is, 

of zo’n bestuur onzin is, dan ga je dat eerst met je partij communiceren: ik vind dat jullie 

onzin zijn. Dan weten we dat je dat vindt en dan ga je ermee naar buiten. Hij ging dat 

gewoon roepen (…) Ik vond dat vreselijk. Ik heb dat tegen hem gezegd. (…) Maar dat is nu 

heel anders. Het gaat heel goed.’  

Eén geïnterviewde ziet zijn waterschap graag fuseren met andere 

waterschappen. Daarmee denkt hij dat de bestuurlijke drukte van gemeenten, 

provincies en waterschappen in het noorden van het land vermindert: ‘Ik denk dat die 

drie waterschappen in dat gebied, dat zou er ook één kunnen zijn.’ 

 

Taakopvatting 

Er zijn grofweg twee opvattingen over de taakstelling van de waterschappen. De 

conservatieve visie houdt in dat de waterschappen zich moeten beperken tot de 

kerntaken, zoals waterveiligheid en waterkwaliteit. Daartegenover staat de opvatting 

dat de waterschappen een bredere taakopvatting moeten hanteren, waarbij vanuit het 

maatschappelijk belang wordt geredeneerd. Daarbij is met name aandacht voor ambities 

op het gebied van duurzaamheid en het tegengaan van de gevolgen van 

klimaatverandering. Ook het voeren van sociaal beleid ten aanzien van de heffing van de 

waterschapsbelasting wordt vaak – zeker wat de PvdA betreft – tot de bredere 

taakopvatting van de waterschappen gerekend.  

Klimaatverandering en duurzaamheid krijgen in de waterschappen steeds meer 

aandacht, zeker nu het besef van urgentie groeit. ‘Als het gaat over de inhoud, van wat 

doe je? Dat gaat over duurzaamheid en dat gaat over klimaat.’ De actualiteit van die 
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thema’s laat volgens hen ook het belang en de noodzaak van het waterschap zien. ‘Ik heb 

in het bestuur geen discussies, links of rechts, over wel of niks doen tegen de 

klimaatverandering, nauwelijks eigenlijk. En allemaal vanuit het besef: ja, dit is eigenlijk 

onze hoofdtaak. We zijn langzamerhand toch ook een overheid die als het om de dingen 

gaat waar je het meeste van kan ondervinden door klimaatverandering ook oplossingen 

kunnen bieden. En dat heeft ons helemaal vanuit een situatie waarin we vooral met onszelf 

bezig waren en probeerden anderen van ons erf af te houden, naar een vrij optimistische 

bestuurlijke houding gebracht, ook in de organisatie. Dat we een missie op deze wereld 

hebben, dat we er ook op onderdelen nog goed in zijn. En dat we het er eigenlijk ook wel 

over eens zijn. Het grappige is dat dat toen geleid heeft om de grenzen tussen 

waterschappen, gemeenten en provincies op een heel andere manier te gaan bekijken.’ 

 

Gezamenlijke klimaataanpak 

Waterschappen zoeken steeds meer naar samenwerking met provincies en gemeenten 

op het gebied van duurzaamheid en een gezamenlijk klimaataanpak. ‘Wat het zwaarst 

weegt voor gemeenten, provincies en waterschappen dat is dat we een bijdrage leveren 

aan de energietransitie, aan circulaire economie en klimaatadaptatie. (…) Er ontstaat een 

hele andere manier van denken hoe we als decentrale overheden een bijdrage kunnen 

leveren aan die grote maatschappelijke opgaven.’ 

 Ook een andere geïnterviewde geeft aan samenwerking tussen de verschillende 

bestuurslagen erg belangrijk te vinden. ‘We hebben meer en meer nodig dat we 

samenwerken met gemeenten. Daar moet echt een verplichting gaan ontstaan. De 

provincie staat ook veel te veel op afstand, die moet meer betrokken worden.’ 

Volgens een geïnterviewde ziet ook de Tweede Kamer het nut van samenwerking 

tussen de overheden op watergebied in. ‘Naar aanleiding van wateroverlast is de Tweede 

Kamer ook in het verweer gekomen en is Wim Kuijken gevraagd om een nieuw hoofdstuk 

aan z’n deltaprogramma te schrijven, dat zit nou bij de Prinsjesdagstukken. (…) Daarin 

staat het voorstel dat in elke gemeente het komende jaar of anderhalf jaar samen met de 

betrokken waterschappen een klimaatcheck wordt gehouden, waarbij naar wateroverlast, 

droogte en hittestress wordt gekeken.’ 

 

Participatie 

Een geïnterviewd DB-lid geeft aan dat de inspraak al jaren heel zorgvuldig is, maar de 

participatie nog in de kinderschoenen staat: ‘Om via burgerparticipatie daar wat meer 

ruimte te bieden en daar ook een proces in gang te zetten om die hele mindset te 

veranderen, hebben we daar afgelopen jaar een trainingsprogramma opgezet. Waarbij we 

een klasje hebben met een externe: wat voor mogelijkheden hebben we nu tot 

burgerparticipatie? En hoe vlieg je dat aan? Hoe geef je daar invulling aan?’  

Sommige waterschappen zijn expliciet bezig met het betrekken van burgers en 

bedrijven bij het werk van het waterschap. ‘Participatie: dat de bestuurslaag eigenlijk 

niks anders kan dan het samen met inwoners en bedrijven te doen. Dus alles wat nu met die 

klimaatadaptatie te maken heeft – wateroverlast, water dat de huizen inloopt – vraagt om 

direct contact met die burgers en die bedrijven.’ Het vormgeven van moderne vormen van 
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(burger)participatie in het waterschap wordt door sommige geïnterviewden echt gezien 

als een belangrijke taak van de waterschapsbesturen. Twee geven aan dat participatie 

een thema is dat de PvdA in hun coalitie op de agenda zet. ‘We [het waterschap, red.] 

hebben vijf inhoudelijke thema’s, waaronder participatie en communicatie. Daar hebben 

we echt bestuurlijke vernieuwing.’  

Volgens een andere geïnterviewde is meer kennis bij burgers van het waterschap 

belangrijk: ‘Tante Mien in de Bloemstraat heeft geen idee, die betaalt alleen maar. Ik zou 

op de basisscholen echt een onderwijspakket leuk vinden, om dat daar te hebben. Niet 

alleen de gemotiveerde en sowieso al milieubewuste burger, maar kinderen leren kijken 

naar het landschap, dat zou ik geweldig vinden.’ 

 

Geborgde zetels 

Vijf van de zes geïnterviewden zien weinig in een systeem met geborgde zetels en zijn 

voor afschaffing. Daar worden verschillende argumenten voor gegeven. Het meest 

gehoord is: ‘Het is niet democratisch, ze zijn niet door de bevolking gekozen, ze zijn 

voorgedragen.’   

Eén geïnterviewde heeft wel begrip voor het bestaan van geborgde zetels. ‘Het 

idee dat bepaalde groepen met een sterk belang ook enige zeggenschap in zo’n bestuur 

hebben, is ook vanuit participatie een hele interessante gedachte. (…) Vanuit de inhoud 

beredeneerd kan het toch wel zinvol zijn om het bij functionele democratie mogelijk te 

maken.’ 

Waar alle geïnterviewden het wel over eens zijn, is dat de macht van de geborgde 

zetels momenteel te groot is. ‘Het feit dat we geborgde zetels hebben, trekt automatisch de 

politieke verhoudingen scheef. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf.’ De geborgde zetels 

zijn er om op te komen voor de belangen van bepaalde groepen, maar in de Verenigde 

Vergadering nemen ze doorgaans conservatieve standpunten in. Dat stoort een paar 

geïnterviewden zeer. ‘Als je naar het politieke proces kijkt, werkt het de democratie alleen 

maar tegen. De politieke invloed vanuit een bepaalde hoek is versterkt, want die geborgde 

zetels worden ingevuld door de christelijke partijen en de VVD.’ De getalsmatige verdeling 

van de geborgde zetels ervaren de geïnterviewden daarom als een voordeel voor de 

conservatieve partijen in het waterschapsbestuur. ‘Algemeen besturen van 

waterschappen hebben, door de samenstelling en doordat er nog geborgde categorieën 

inzitten, toch wel een beetje een conservatieve inslag.’ Een ander zegt: ‘Er is natuurlijk een 

dubbele CDA en een dubbele VVD. En dan nog een klein beetje GroenLinks of PvdA erbij met 

natuur, of D66.’  

In de waterschappen is van de zeven tot negen geborgde zetels er één – soms 

twee – voor natuurterreinen. Die stellen zich doorgaans progressiever op en zijn volgens 

een geïnterviewde een goede gesprekspartner bij het voorbereiden van de Verenigde 

Vergadering. ‘We hebben samen een fractieoverleg: Partij van de Arbeid, Partij voor de 

Dieren en de geborgde zetel natuur.’ 

Hoe de bestuurders van de geborgde zetels zich opstellen is erg belangrijk. Zeker 

in relatie met de gekozenen. ‘Ze komen op in het belang van het waterschap, maar toch 

ook wel heel duidelijk voor hun eigen belang, daar kun je gewoon niet omheen.’ De balans 
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bewaren tussen algemeen en specifiek belang is niet altijd makkelijk. ‘Het niveau van de 

betreffende bestuurder bepaalt of hij daar op een goede manier mee omgaat. (…) Ik kom 

ook landbouwers tegen die daar op een goede manier mee omgaan.’ 

Sommige waterschappers hekelen de manier waarop belangenorganisaties van 

de geborgde zetels hun belangen in de waterschappen aan de orde stellen. Zo zegt een 

geïnterviewde: ‘De LTO heeft een bepaalde cultuur en die is heel erg gericht op 

belangenbehartiging en dat spreekt me beslist niet aan. (…) Die cultuur van de LTO is 

natuurlijk ook complementair aan de agrarische sector die zo ontzettend 

overheidsafhankelijk is. (…) De manier waarop dat nu terechtkomt in dit soort besturen 

vind ik helemaal niks.’ Vooral de manier waarop sommige geborgde zetels voor 

landbouw zich opstellen, bevalt een paar geïnterviewden niet. ‘Ze hebben een direct 

belang: dat het waterbeheer voor de landbouw goed geregeld is en dat ze zoveel mogelijk 

ruimte houden om hun wijze van intensieve landbouw zoveel mogelijk in stand te houden.’ 

Er zijn waterschappen waar de geborgde zetels van landbouw en bedrijven één 

fractie vormen. In een enkel geval zit de geborgde zetel van natuurterreinen daar zelfs 

bij. ‘Fout, dat heb ik ook tegen die jongelui daar proberen te zeggen. Dat moet je dus juist 

niet doen. Het kan niet waar zijn dat die boeren het met natuur eens zijn.’  

 Eén persoon geeft expliciet aan dat hij goed kan samenwerken met geborgde 

zetels. ‘Ik kan er altijd heel goed mee dealen. Het gaat erom dat je toch het gesprek aan 

kan gaan over verdeling en over de cultuur en over wat je waardevol vindt. Maar als je me 

vraagt: ben je voor afschaffing van die geborgde zetels? Dan zeg ik: ja. Maar ik ga niet in 

mijn waterschap heel hard zeggen dat de geborgde zetels weg moeten.’  

 

Alternatieven voor geborgde zetels 

In 2015 heeft de Adviescommissie Water gepleit voor een simpeler en transparanter 

systeem voor de verdeling van de zetels in het bestuur. De commissie adviseerde om in 

de toekomst zes geborgde zetels in gelijke delen te verdelen onder landbouw, bedrijven 

en natuur. Dit moest wettelijk vastgelegd worden, zodat het voor alle waterschappen 

gelijk zou zijn. Een koppeling tussen het aantal zetels per belangengroep en het aandeel 

in de waterschapsheffingen was volgens de adviescommissie niet wenselijk.  

 Dit door de adviescommissie bepleitte 2-2-2-systeem kwam in de interviews 

verschillende keren naar voren. ‘Ik had gehoopt dat dat advies serieus besproken zou 

worden. (…) Dan hadden we in elk geval – dat vond ik dan al het belangrijkste – van de 

landbouwbelangen, bedrijven en natuur er elk twee gehad.’  

Om dit voorstel echter kans van slagen te geven, moet het op de agenda van de 

Tweede Kamer komen te staan. ‘Dat zou ik best een optie kunnen vinden, als die discussie 

een keer heropend wordt, in de nieuwe Tweede Kamer.’ Met het nieuwe kabinet ligt dat 

alleen niet in de lijn der verwachting. Geen van de geïnterviewden gaat ervan uit dat de 

geborgde zetels op korte termijn worden afgeschaft. ‘Het is hybride, die geborgde zetels, 

daar kun je het lang en breed over hebben, maar dat is echt een systeemding en op 

systeemniveau, op staatsrechtelijk niveau, moet je het uitzoeken, in de bestuurlijke 

vernieuwing.  Binnen de Verenigde Vergadering zou ik het een leuk debat vinden, maar 

omdat ik van debat houd, want daar kun je het niet oplossen.’ 



18 
 

Eén geïnterviewde droeg een andere hervorming van de geborgde zetels aan: ‘Ik 

kan me voorstellen dat je zegt: die geborgde zetels kunnen blijven, maar dan zonder 

stemrecht. Dat zou ik een optie vinden, of je moet er gewoon vanaf. Het functioneert niet.’ 

 

De Verenigde Vergadering 

Met alle geïnterviewden is gesproken over hoe politiek zij de vergaderingen van de 

waterschappen achten. Uit de gesprekken blijkt, net als uit de analyse in het vorige 

hoofdstuk, dat er behoorlijke verschillen tussen de waterschappen bestaan. 

Zo beschrijft een geïnterviewde het besluitvormingsproces in zijn waterschap als 

volgt: ‘We hebben beeldvormende of informatieve Verenigde Vergaderingen.  Het zijn geen 

formele VV’s, maar informatiebijeenkomsten en beeldvormende discussieavonden. Het is 

het debat vooraf, zonder dat je standpunten inneemt. Het gesprek, de informatie; het is heel 

prettig om dat vooraf te doen. Dan nodigen we mensen uit of we gaan ergens kijken en we 

hebben het gesprek daarover met elkaar in de groep. Daar hebben we echt bestuurlijke 

vernieuwing. Daar hebben we echt nieuwe wegen proberen te bewandelen, dat we echt 

breed in de VV het debat hebben. Daarna heb je de commissievergadering, maar dan heb je 

ook je formatie. Dan ga je meer je standpunt bepalen. De grote punten komen in de VV aan 

de orde. Ik zie wel een grote verschuiving die twee jaar: dat alles bespreekpunt was en dat 

we nu maar twee of drie bespreekpunten hebben. De rest kunnen we op commissieniveau 

afhandelen.’ Die ontwikkeling wordt als goed bestempeld. ‘Ik ben blij dat het politieke 

debat in de VV zit en dat het niet allemaal naar je college is gedelegeerd.’ 

Een waterschapper die in de oppositie zit, stoort zich eraan dat er in de 

Verenigde Vergadering weinig te halen valt. ‘Wij zitten aan de hele ingemetselde kant. Er 

is heel veel gedelegeerd. Wij hebben een dijkgraaf die gewoon helemaal geen spat toelaat, 

helemaal niks. Voordat je daar in teksten wat hebt veranderd… Wij kunnen er weinig 

tegenop boksen, dus we moeten ermee leven. En wat we doen is gewoon in het informele 

traject, op voorhand, onze inbreng doen. Wanneer krijg je daarvoor gelegenheid in een 

Verenigde Vergadering, nul komma nul. Dus die is ook niet zo interessant, die Verenigde 

Vergadering. De invloed zit ‘m ontzettend sterk in de aanloopfase. Als je bij een motie bent 

aanbeland, dan heb je al tien kansen verspeeld.’  

Een andere geïnterviewde ook die in de oppositie zit, ervaart dat geborgde zetels 

het open debat nog wel eens blokkeren. ‘Het is heel vervelend als er niet op je argumenten 

wordt ingegaan, als het er eigenlijk niks toe doet.’ 

 Een geïnterviewde met ervaring in de gemeentepolitiek zegt over de werkwijze 

in de waterschappen: ‘Je ziet ook dat het steeds meer op de gemeente en provincie gaat 

lijken. Dat zie je in conflicten die kunnen ontstaan. Een portefeuillehouder die het niet goed 

doet of in problemen komt, wordt dan weggestuurd.’ 

 

2.2 PvdA in het waterschap 

 

Wat zijn de sociaal-democratische speerpunten van de PvdA in de waterschappen? Hoe 

worden die op de agenda van de waterschappen gezet? En lukt dat makkelijker als de 

PvdA in de coalitie zit? 
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2.2.1 Sociaal-democratische speerpunten 

Vanzelfsprekend leggen PvdA-waterschappers accenten op thema’s die voor de PvdA 

belangrijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn een eerlijkere kostentoedeling en, sterk 

daaraan gekoppeld, een kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een laag inkomen. Ook 

de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de in de waterschappen belangrijke en 

actuele thema’s energietransitie en duurzaamheid worden besproken.  

 

Kostentoedeling 

‘Kostentoedeling. Als je ergens politiek hebt dan is het daar.’ De verdeling van de lasten is 

een onderwerp waar in de waterschappen vaak verschil van mening over bestaat. De 

geborgde zetels komen op voor de belangen van boeren en bedrijven. Daartegenover 

stelt de PvdA vaak dat de lasten van landbouw met hogere waterschapsheffingen voor 

ingezetenen niet moeten worden afgewenteld op burgers. ‘De discussie over de 

kostentoedelingsverordening komt vanuit het geld. Dat is financieel gedreven, omdat die 

boeren vinden dat ze teveel moeten betalen.’  

Volgens een geïnterviewde zijn de kosten niet evenredig verdeeld: ‘Van de 100% 

kosten die je in het landelijk gebied voor de waterschappen maakt, wordt 90% opgebracht 

door de stedelingen en maar 10% door de tuinbouwsector.’ De kostentoedelingsnorm 

moet bovendien om de paar jaar weer opnieuw per waterschap worden vastgesteld. ‘Er 

is nu druk op de kostentoedeling, die kan binnen de wettelijke grenzen nog een stukje 

opgeschoven worden ten gunste van de boeren en daar willen ze naartoe en daar hebben 

we al enorm tegen geageerd. En dat hebben we wel gered, dat is nu van tafel.’  

Volgens een andere geïnterviewde is het van groot belang om niet altijd alleen 

maar een afgesproken verdeling van de lasten te hanteren. ‘Wij hebben een ijzeren 

driehoek: de ambitie, de schulden en de tarieven. (…) Ik heb ook in het debat gezegd: hij 

mag nooit van ijzer zijn. Ik denk dat ook de komende twee jaar bepalend zijn, omdat de 

opwarming natuurlijk veel sneller gaat dan gedacht.’ Door de klimaatverandering moet 

er op een andere manier naar (verdeling van de) financiële lasten van het waterschap 

gekeken worden. 

 

Kwijtschelding 

In twee waterschappen is het kwijtscheldingsbeleid inmiddels wel afgeschaft voor de 

zuiveringsheffing: Delfland en Schieland & Krimpenerwaard. In beide waterschappen zit 

de PvdA niet in de coalitie. Een geïnterviewde ageert in de Verenigde Vergadering graag 

tegen de afschaffing van de kwijtschelding. ‘Door iedere keer als er een financieel 

onderwerp aan de orde is, bij onze inbreng te zeggen: pardon, overigens zijn wij van 

mening dat afschaffing van de kwijtschelding niet terecht is. Ieder aangrijpingspunt 

pakken wij beet om te zeggen: luister eens even, dit college is een factor in de verdeling van 

de lasten in deze samenleving, die neemt daarin positie en we zijn daar tegen.’ 

Waar de PvdA in de coalitie zit, proberen de PvdA-waterschappers al vanaf de 

coalitieonderhandelingen het kwijtscheldingsbeleid te beschermen. ‘Toen ze er met de 

VVD niet uitkwamen en ons uitnodigden, konden we wel borgen dat een aantal van onze 
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punten in het bestuursakkoord kwamen. Ik ben wel heel blij dat we ook het 

kwijtscheldingsbeleid hebben vastgelegd.  Als de VVD in de coalitie was gebleven, dan was 

bij ons ook een serieuze discussie over het kwijtscheldingsbeleid gevoerd, in het verlengde 

van het initiatief van een paar andere waterschappen. Dan was er op z’n minst een 

discussie geweest en waren er initiatieven gekomen om er aan te tornen.’ In Hollands 

Noorderkwartier, waar de PvdA in de coalitie zit, is het kwijtscheldingsbeleid zelfs 

verruimd. ‘Bij ons is er kwijtscheldingsbeleid voor iedereen. Dus ook voor AOW’ers, ook 

voor zelfstandigen, allemaal geregeld.’ 

In Delfland was het bedrag dat jaarlijks werd kwijtgescholden vrij hoog. 50.000 

huishoudens kwamen voor kwijtschelding in aanmerking. Een geïnterviewde zegt 

daarover: ‘In een aantal wijken in Rotterdam en Den Haag betaalden twee tot drie van de 

vier huishoudens geen waterschapsbelasting meer.’ Het DB zegt te staan voor een 

individuele benadering en werkt daarvoor samen met de regionale belastingdienst, die 

onder meer huisbezoeken aflegt. In Delfland zijn bewoners op bijstandsniveau per post 

gevraagd om deel te nemen aan een betalingsregeling. Desalniettemin twijfelt een 

andere geïnterviewde of afschaffing van kwijtschelding het waterschap financieel wel 

wat oplevert. ‘Van een kale kip moet je niet proberen te plukken. Dat is veel te veel 

inspanning en levert niks op.’ 

 

Sociaal werkgeverschap en opdrachtgeverschap 

De waterschappen investeren per jaar veel geld in projecten die de waterveiligheid, 

waterzuivering en duurzaamheid ten goede komen. Veel van deze werkzaamheden 

worden aanbesteed. Voor het waterschap zijn dagelijks veel mensen aan het werk: 

zowel bij het waterschap als bij aannemers en onderaannemers die projecten uitvoeren.  

Met deze grote investering heeft het waterschap behoorlijk wat inkoopmacht. 

Daarmee zouden ze een verantwoord arbeidsbeleid kunnen bewerkstelligen en 

afdwingen. Hierbij valt te denken aan het hanteren van cao-lonen voor de eigen 

medewerkers én de werknemers van (onder)aannemers. Ook Social Return on 

Investment (SROI) kan hier een onderdeel van zijn. Daarnaast kunnen de 

waterschappen met de Wet Normering Topinkomens (WNT) eisen stellen aan de 

salariëring van topbestuurders voor bijvoorbeeld verbonden partijen. In de interviews is 

gevraagd in hoeverre de waterschappers sociale werkgevers en opdrachtgevers zijn en 

wat de PvdA-bestuursleden doen om dit op de agenda te krijgen of te houden. 

 

Social return 

‘Er is wel aandacht voor, maar we hebben geen specifieke aanbestedingseis.’  Twee van de 

zes geïnterviewden geven aan dat aandacht is voor social return. ‘Tegen de stroom in 

hebben we dat op de agenda gekregen. Het is een item in de aanbestedingen.’ De twee 

geïnterviewden geven aan niet precies te weten hoe andere PvdA-waterschappers 

hiermee omgaan. ‘Dat is een hele interessante, om dat eens te peilen, om dat eens bij 

andere PvdA-collega’s aan de orde te stellen.’  

‘Social return is in mijn waterschap niet zo’n populair onderwerp,’ zegt een andere 

geïnterviewde. ‘Dat komt een beetje door die sterke portefeuillehouder, die ziet dat niet 
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zitten. En dan zie ik toch dat het progressieve smaldeel te klein is om dat goed over het 

voetlicht te krijgen. Dus daar komt vanuit de PvdA-fractie nog wel eens een opmerking 

over, maar dat wordt dan wel eens een beetje in de berm gereden heb ik het idee. Maar het 

ligt misschien ook een beetje aan de inzet van de PvdA-fractie, om daar voldoende werk 

van te maken.’ 

Een andere geïnterviewde weet niet of zijn of haar waterschap aan alle regels die 

de participatiewetgeving stelt voldoet. ‘Of we aan alles voldoen? Dat durf ik niet met 

zekerheid te zeggen.’  

 

Cao/arbeidsvoorwaarden 

‘Arbeidsvoorwaarden, ja, die gevoelde zorg is er zeker ook in het Algemeen Bestuur. Wij 

doen nog wel eens cao-onderhandelingen natuurlijk, dat is ook een onderdeeltje van het 

totaal.’ Vier geïnterviewden geven aan dat er in hun waterschap over ‘goed werk’ wordt 

gesproken. ‘Daar hebben we ook afspraken over gemaakt, ook wel in het coalitieakkoord. 

In de people-paragraaf in het coalitieakkoord hebben we gezegd dat we ook van mensen 

waar we zaken mee doen eisen stellen die voor het hele beleid gelden, zodat het niet alleen 

geldt voor die zevenhonderd mensen bij ons.’ 

Ook in de koepel van waterschappen is er aandacht voor arbeidsvoorwaarden. 

‘We hebben daarnaast ook een afspraak op Unie-niveau, met betrekking tot 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat daar het 

een en ander in opgenomen is, maar ik kan niet uit ervaring zeggen dat het geregeld is.’  

Er moet wel onderscheid gemaakt worden tussen het waterschap als werkgever 

en het waterschap als opdrachtgever. De meeste mensen die werkzaamheden voor het 

waterschap verrichten, zijn in dienst van of werken voor (onder)aannemers. Uit de 

interviews blijkt dat het ene waterschap wel en het andere geen afspraken maakt bij 

aanbestedingen over de arbeidsvoorwaarden. Bovendien is het voor betrokkenen niet 

altijd duidelijk welk beleid een waterschap voert. Een geïnterviewde gaf bijvoorbeeld 

aan dat er goede arbeidsvoorwaarden en een goede cao voor werknemers van het 

waterschap zijn, maar wist niet of er ook bij aanbestedingen van het waterschap op 

wordt gelet.  

Eén geïnterviewde liet weten dat zaken met betrekking tot goed werk in de 

waterschappen eigenlijk niet aan de orde horen te komen. ‘Daar bemoeien we ons 

eigenlijk helemaal niet mee. Ik denk ook dat het ook formeel gedelegeerd is, maar ik zou 

het zonde vinden als we daar onze energie in zouden stoppen. Ik vind dat we gewoon 

mogen verwachten dat het ordentelijk geregeld is.’  

 

Wet Normering Topinkomens (WNT) 

Zeker de helft van de geïnterviewden geeft aan dat er in zijn of haar waterschap 

rekening wordt gehouden met de WNT. ‘De Wet Normering Topinkomens is bij ons vooral 

een issue bij verbonden partijen. In de eigen organisatie is het gelukkig heel simpel: het is 

niet aan de orde. Alhoewel je af en toe bij inhuur wel een beetje uit de bocht kan vliegen.’  

 Wanneer er ergens een nieuwe directeur moet worden benoemd, speelt de WNT 

een belangrijke rol. ‘Bij de SNB zijn we daar strakker in geweest, juist met een 
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nadrukkelijke inbreng vanuit de PvdA-invalshoek.’ En nog een concreet voorbeeld: ‘Daar 

hebben we een heel ingewikkelde, lange discussie gehad over salariëring van de nieuwe 

directeur van een groot afvalverwerkingsbedrijf. Na lang vijven en zessen is die wel volgens 

de WNT-norm geknipt en geschoren. (…) Daar bemoeit een Algemeen Bestuur zich dan ook 

mee, met name ook onze mensen.’ 

 

Klimaatverandering 

‘We lopen zo’n dertig jaar achter bij die klimaatverandering. Die gaat sneller dan 

oorspronkelijk gedacht..’ In alle interviews is klimaatverandering als thema uitvoerig 

besproken. ‘Het [klimaat] is een fundamenteel zorgpunt, omdat het allemaal harder gaat 

dan we verwachten en omdat de effectieve maatregelen afhankelijk zijn van 

samenwerkingen.’  

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet voor iedereen gelijk. ‘Bij een 

bijeenkomst in Amsterdam kwam die overstromingskaart op tafel. Er zijn natuurlijk altijd 

mensen die vertellen dat twee keer per jaar je parket kromtrekt, dan baal je wel. Ik zeg: dat 

is helemaal niet aan de orde in Nederland, twee keer per jaar trekt het laminaat krom. 

Want het is die doelgroep, dat zie ik in Rotterdam ook in bepaalde buurten. Daar vliegen de 

putdeksels omhoog en daar stroomt het als eerst de huizen in. Dus het is een sociale 

kwestie.’ Ook een andere geïnterviewde haalt de sociale ongelijkheid op het gebied van 

klimaatverandering aan: ‘Als je de armoedekaart van Nederland pakt en je vergelijkt het 

met de overstromingskaart van Nederland, dan kun je die één op één op elkaar leggen.’  

Een geïnterviewde geeft aan dat het waterschap goed moet overwegen of 

maatregelen deelbelangen of het algemeen belang dienen. ‘Vind je nu dat het klimaat 

zoveel verandert en dat je daar als waterschap ook een verantwoordelijkheid in hebt? En 

zorg je dan ook gelijk voor je hele gebied? Denk dan aan maatregelen die iedereen helpen 

als het een keer fout gaat. Dat is ook weer zo'n onderwerp waar dus echt verschillend over 

wordt gedacht.’  

Alle geïnterviewden geven aan dat klimaatverandering en duurzaamheid in de 

waterschappen goed op de agenda staat. ‘[Klimaatverandering] wordt door de 

organisatie wel vrij goed voorbereid, vind ik. In algemene zin wordt het besproken. (…) Je 

ziet eigenlijk dezelfde stellingnamen als in de landelijke politiek, daar zit niet zoveel 

verschil in. Maar het belang wordt door een aantal mensen – dan kijk ik toch wel in de 

richting van de LTO-fractie – domweg ontkent.’  

Bijna alle geïnterviewden merken op dat er verschillen in standpunten zijn in het 

aanpakken van klimaatverandering tussen conservatieve en progressieve fracties in de 

waterschappen. ‘Daar staan wij veel genuanceerder in, even in z’n algemeenheid, dan de 

VVD. Daar heb je ook al een heel duidelijk politiek item: het ambitieniveau van wat je nou 

echt als waterschap wil en hoe je dat wil bereiken. Dan heb je het over ontwikkeling op het 

gebied van klimaat hoe je daadwerkelijk kan bijdragen, want het kost natuurlijk allemaal 

geld.’  

PvdA’ers uit waterschappen, waar de PvdA in het Dagelijks Bestuur zit, geven aan 

dat bij coalitie-onderhandelingen het klimaat- en duurzaamheidsbeleid een belangrijk 

item is. ‘Van ons uit is het heel sterk ingebracht: the people, the planet and the profit. Het 
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klimaat, energie en het belang van de burgers. (...) Het zijn toch politieke 

onderhandelingen, waar het gaat over klimaat, waar het gaat over duurzaamheid, waar 

het gaat over de centen, waarin het gaat over de belangen van de bedrijven, van de boeren. 

(…) Waar zit dan de ambitie? Dat zit in die innovatie op energie en op klimaat en op CO2-

uitstoot en in “peil volgt functie” of “functie volgt peil”. Daar hebben wij standpunten in.’ 

Een geïnterviewde geeft aan duidelijk verschil te merken in de manier waarop er 

aandacht is voor klimaat en duurzaamheid sinds de PvdA in de coalitie zit. ‘Het is meer 

op gevoel dat die verhoudingen veranderd zijn [in de coalitie], waardoor er toch op een 

aantal terreinen en dan met name op klimaat en de energietransitie veel meer draagvlak 

voor is.’ 

Twee geïnterviewden zitten in de oppositie. Zij geven aan ontevreden te zijn met 

de manier waarop klimaatvraagstukken in de vergaderingen worden behandeld en 

proberen de klimaatverandering op de agenda te krijgen en te houden. ‘We zoeken dus 

ook altijd naar punten waar we het beter weten. (…) Wat wij doen is zoveel mogelijk 

proberen opiniërend te beïnvloeden, te waarschuwen en her en der onderzoeksresultaten 

vandaan te halen.’  

 

Burgerparticipatie 

Vier geïnterviewden hebben expliciet gesproken over participatie van burgers bij het 

waterschap. ‘Dat wij bij de coalitiebesprekingen aan tafel zaten, heeft wel invloed gehad: 

dat dit punt ook in het coalitieprogramma is gekomen.’ Burgerparticipatie is ook een 

onderwerp dat in coalitieakkoorden soms aandacht krijgt. ‘Het klimaat, energie én het 

belang van de burgers. De transparantie, de participatie en de dialoog met inwoners. Zo 

heeft iedereen toch z’n eigen stek gekregen.’ 

 Eén geïnterviewde geeft aan dat het onderwerp meer uitgedragen kan worden. 

‘Dat is dan ook weer een heel duidelijk persoonlijk initiatief, dat zit ook in mijn portefeuille, 

de hele burgerparticipatie. [Dat] komt via onze voorlichting wel aan de orde. Maar het kan 

sterker, zeker in termen van politieke profilering. Dit leent zich ervoor, net als het verhaal 

van social teturn, om het onder de aandacht te brengen.’ 

 

2.2.2 PvdA in coalitie 

‘Die hele waterschapscultuur is toch wel heel erg op consensus gericht. Dan komt er een 

stukje functionele democratie om de hoek kijken van een taakgerichte organisatie, waarbij 

je het met elkaar over een heleboel dingen, op het gebied van veiligheid, het hele 

watersysteem, op een groot deel van die onderdelen, echt wel eens bent.’ 

Ondanks de consensuscultuur maakt het volgens sommige geïnterviewden wel 

degelijk uit of de PvdA wel of niet in het dagelijks bestuur van het waterschap zit. ‘Bij ons 

aantreden gingen we natuurlijk al meteen kijken wie de coalitie ging vormen. Dat is toch 

een politiek proces, want dan gaat het er toch om die agenda’s aaneen te smeden.’  

Zitting hebben in het Dagelijks Bestuur geeft veel invloed. ‘Dat heb ik met name 

ervaren – in die zin heb je het gelijk over politiek – of je wel of niet in de coalitie zit. Ik heb 

nu ervaren dat dat een groot verschil is – dat je dan toch veel meer directe invloed hebt en 

bij het opstellen van het coalitieakkoord een paar standpunten in kunt brengen en je heel 
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direct zelf aan het stuur zit bij de invulling van de grotere programma’s van het 

waterschap. Anders zit je, als niet-coalitiepartij, gewoon op afstand en word je welwillend 

aangehoord en als ze wat kunnen gebruiken doen ze er wat mee en anders niet. In veel 

gevallen niet en dat ervaar ik niet anders dan hoe ik het bij de andere overheden zie.’  

 

Profilering PvdA  

Sinds 2008 hebben de Algemeen Bestuursleden voor de ingezetenen namens een 

politieke partij zitting in het waterschap. Partijpolitieke profilering is in de 

waterschappen niet altijd even gebruikelijk, geven sommige geïnterviewden aan, maar 

tegenwoordig wordt er meer aan gedaan. ‘Ik heb gemerkt dat mensen zich meer willen 

profileren op allerlei dossiers. Voorheen werd er veel naar consensus toegewerkt, nu 

worden specifieke belangen meer benadrukt.’ 

Aan de geïnterviewden is gevraagd op welke manier ze het PvdA-geluid in het 

waterschap naar buiten toe laten klinken. Twee geïnterviewde oppositieleden geven aan 

dat het soms lastig is om je in de Verenigde Vergaderingen te profileren op inhoud. ‘Er 

wordt ook niet op basis van argumenten gediscussieerd.’ Het ontbreken van een open 

debat in de Verenigde Vergadering waarin het beleid besproken en heroverwogen kan 

worden, is volgens een van de twee storend. Profileren doet deze persoon voornamelijk 

‘in de commissies en door af en toe eens een artikeltje te schrijven in een blaadje.’   

In waterschappen waar de PvdA in de coalitie zit, spelen andere zaken met 

betrekking tot partijpolitieke profilering. Zo geeft iemand aan er soms mee te worstelen 

om maatregelen uit het coalitiebeleid uit te kunnen dragen als PvdA-successen. ‘Het 

verhaal van de burgerparticipatie staat niet in de krant. Dat leent zich ervoor, net als het 

verhaal van de social return, om dat onder de aandacht te brengen. Via onze voorlichting 

komt het wel aan de orde. Maar het kan sterker, zeker in termen van politieke profilering. 

(…) Kijk, dat is dan in dit geval via een coalitieakkoord, dat is niet alleen de PvdA. Je kunt 

het niet op het conto van de Partij van de Arbeid schrijven.’ 

Een geïnterviewde geeft aan dat ze in de coalitie afspraken hebben over 

partijpolitieke profilering. ‘We hadden afgesproken: we verrassen elkaar niet, als iemand 

iets met een motie wil doen of afwijkend standpunt heeft, dan bel je elkaar, dan zoek je 

elkaar op. (…) Ik heb dus ook tegen de traditie in – zou ik bijna zeggen – drie moties 

ingediend bij de meerjarenbegroting. Ik heb iedere komma op een weegschaal gelegd, 

maar ik heb ze wel ingediend.’ 

 Duurzaamheid is volgens een andere geïnterviewde het thema om je op te 

profileren. ‘Mijn stelling is dat wij dat wij meer moeten profileren op langdurige en grote 

investeringen, die duurzaam zijn – dat wij dat altijd hebben gedaan en dat we daar altijd 

voor zullen staan. Om Nederland boven water te houden.’  

Twee waterschappers geven wel aan dat ze bij de profilering beter willen 

samenwerken met de PvdA’ers in andere bestuurslagen. Dat is nu lastig, omdat het 

waterschap bij raads- en Statenleden niet erg populair lijkt. ‘Als je wil profileren dat je 

[als gemeente] samenwerkt met de waterschappen en dat het waterschap vanuit de Partij 

van de Arbeid geweldige dingen heeft gedaan, dan moet je dat wel als uitgangspunt 

nemen.’ 
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Conclusie 

Een van de conclusies uit 2012 was dat de waterschappers relatief weinig gebruik 

maakten van politieke instrumenten als moties, vragen, amendementen en initiatief 

voorstellen. Waar in de landelijke en lokale politiek moties vaak ingezet worden om te 

laten zien waar een fractie voor staat, dienen de waterschapsbestuurders moties vaak 

niet in als zeker is dat er geen meerderheid kan worden behaald. Dat sluit aan bij de 

consensuscultuur die nog steeds heerst in de waterschappen.  

Ook de geïnterviewden geven aan dat waterschapsbestuurders het over veel 

zaken eens zijn of eens kunnen worden. Het eens worden is niet zichtbaar in de 

Verenigde Vergadering, maar gebeurt vooral in de commissievergaderingen of achter de 

schermen. Een geïnterviewde vroeg zich daarom af of het politieke gehalte van de 

waterschappen wel is af te meten aan de hand van een analyse van de Verenigde 

Vergaderingen.  

Het politieke gehalte van de waterschappen wordt door de geïnterviewden 

verschillend ervaren. Dat heeft ook te maken met de verschillen in de debatcultuur en de 

besluitvormingsprocessen. Bij De Dommel, waar heel veel zaken naar het DB 

gemandateerd zijn, vindt bijvoorbeeld nauwelijks debat plaats, terwijl er in Amstel, Gooi 

& Vecht wel degelijk politiek debat wordt gevoerd.  

Over of dat politieke debat in de VV belangrijk is, zijn de meningen verdeeld. 

Waar de een aangeeft dat de Verenigde Vergaderingen steeds politieker worden, zegt 

een ander dat ze niet zo interessant zijn voor wie zich wil profileren of concrete zaken 

wil bereiken. Die personen gebruiken liever het informele circuit rondom de 

vergaderingen.  

De geborgde zetels hebben veel macht en worden als hindermacht en 

ondemocratisch ervaren. Een groot deel van de PvdA-waterschappers ziet de geborgde 

zetels het liefst verdwijnen. Op zijn minst dient het aantal geborgde zetels te worden 

verkleind en de verhouding tussen landbouw, bedrijven en natuur te worden aangepast.  

Doordat geborgde zetels zich als fractie gaan opstellen en daarmee een – ongekozen -

machtsblok binnen een waterschap vormen, schieten zij ook hun doel voorbij. Ze 

vormen volgens de geïnterviewde waterschappers vaak een conservatieve rem.  

De waterschapsbestuurders geven echter aan niet echt werk te maken van 

afschaffing van de geborgde zetels. Het is formeel geen zaak van de waterschappen en er 

wordt van het huidige kabinet weinig verwacht. Van een lobby richting de landelijke 

politiek is dan ook niet echt sprake. 

De coalitievorming is heel belangrijk. Het is het moment waarop je invloed voor 

de komende jaren wordt bepaald. Zeker in waterschappen waar veel gedelegeerd is naar 

het Dagelijks Bestuur en er in het Algemeen Bestuur geen cultuur van debat en 

heroverweging heerst, is het een cruciaal verschil of je als partij wel of geen lid in het 

Dagelijks Bestuur hebt zitten.  

 

Uit de documentanalyse en de interviews is gebleken dat de PvdA niet in alle 

waterschappen dezelfde speerpunten heeft. Hoewel alle PvdA-fracties duurzaamheid en 
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de klimaatverandering als een centraal en actueel thema beschouwen, zijn er verschillen 

in de aanpak. Zo is de PvdA in het ene waterschap voor grote technische oplossingen als 

gemalen, terwijl de PvdA-fractie elders niet happig is op dit soort oplossingen en meer 

wil kijken naar de fundamentele vraagstukken. Daar vindt men het bijvoorbeeld niet 

verstandig om bodemdaling met steeds grotere technische middelen tegen te gaan. Hoe 

lang en tegen welke prijs is dat nog vol te houden? En moet de invulling van het 

landgebruik niet aangepast worden? 

Een typisch PvdA-profiel in de waterschappen is er dus niet. Enerzijds is dit 

logisch: in elk waterschap spelen weer andere vraagstukken die elk om een eigen 

aanpak vragen. Er zijn echter ook genoeg zaken die in alle waterschappen spelen: de 

gevolgen van klimaatverandering, kostentoedeling, kwijtschelding en vraagstukken 

rondom arbeid.  

De waterschappers vliegen deze zaken steeds op een verschillende manier aan. 

SROI is daar een goed voorbeeld voor. Waar de ene PvdA’er social return op de agenda 

zet, vindt men in het andere waterschap dat een Algemeen Bestuur zich daar niet mee 

moet bezighouden. Daarnaast wordt de inkoopmacht van het waterschap vaak niet 

benut om idealen te bereiken en weten niet alle waterschappers in hoeverre er bij 

aanbestedingen rekening wordt gehouden met goede arbeidsvoorwaarden. 

 

Aanbevelingen 

De waterschappen kunnen politiek effectiever worden ingezet om sociaal-

democratische idealen op de agenda te zetten en te verwezenlijken. In veel 

waterschappen is te weinig aandacht voor goede arbeidsvoorwaarden voor zoveel 

mogelijk mensen. Onterecht en vooral een gemiste kans. Met de grote hoeveelheid 

investeringen hebben de waterschappen behoorlijk wat macht om dit soort zaken af te 

dwingen. In aanbestedingscriteria kunnen voorwaarden over social return en 

fatsoenlijke cao’s worden opgenomen.  

  Meer afstemming over deze (en andere) speerpunten is wenselijk. Vraagstukken 

rond arbeid, klimaat en kostentoedeling en kwijtschelding lenen zich daar heel goed 

voor, omdat die in alle waterschappen een rol spelen. Op dergelijke speerpunten kunnen 

PvdA’ers zich meer profileren: in het Algemeen Bestuur, maar vooral ook daarbuiten. 

Moties zijn hierbij een bruikbaar middel, zeker als PvdA-fracties min of meer dezelfde 

moties in verschillende waterschappen indienen. Dat vergroot het politieke profiel van 

de PvdA en de waterschappen. En bovendien onderscheidt de PvdA zich op deze manier 

van andere partijen en kan er een landelijk herkenbaar politiek profiel voor de 

waterschappen worden gecreëerd. Het is raadzaam om in 2018 gezamenlijke punten 

voor de verkiezingsprogramma’s van 2019 op te gaan stellen.  

 De online zichtbaarheid van waterschappers is voor verbetering vatbaar. De 

PvdA-fractie van Amstel, Gooi en Vecht heeft bijvoorbeeld een eigen website, maar die 

staat los van andere PvdA-websites. En waterschappers zijn op de websites van de 

waterschappen makkelijk vindbaar, maar zijn op PvdA-websites soms moeilijk of met 

sterk verouderde of helemaal geen profielteksten te vinden. Om het contact met burgers 
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te intensiveren is het nodig om gezamenlijk aan de zichtbaarheid te werken, zowel op 

een overzichtelijke website als op social media.  

Ook op Facebook en Twitter valt er nog een wereld te winnen. Wie een grote 

schare volgers heeft en regelmatig berichten post, is zichtbaar en laat zien dat er wel 

degelijk politieke keuzes in het waterschap gemaakt worden. Zeker met het oog op de 

toekomst en de bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering neemt het belang 

van het waterschap toe en is het essentieel dat we als PvdA zichtbaar zijn en het verschil 

maken. Meer tweedeling door klimaatverandering mogen (en zullen) we nooit 

accepteren. 
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Bijlagen 

 

1. Waterschappen op een rij 

De PvdA is vertegenwoordigd in 18 van de 22 waterschappen, en in zeven van deze 18 

in het DB. In vier van de waterschappen is de PvdA niet vertegenwoordigd als 

zelfstandige fractie. 

 

Waterschap  Provincie AB DB 
Noorderzijlvest Groningen, Drenthe, Friesland 2  
Wetterskip Fryslân Friesland, Groningen 2  
Hunze en Aa’s Groningen, Drenthe 2  
Drents Overijsselse Delta Drenthe, Overijssel 1  
Vechtstromen Drenthe, Overijssel --  
Vallei en Veluwe Utrecht, Gelderland 3  
Rijn en IJssel Gelderland, Overijssel 3  
Stichtse Rijnlanden Utrecht, Zuid Holland 2 1 
Amstel, Gooi en Vecht Noord en Zuid Holland, Utrecht 4 1 
Hollands Noorderkwartier Noord Holland 3 1 
Rijnland Zuid en Noord Holland 2 1 
Delftland Zuid Holland 3  
Schieland en 
Krimpenerwaard 

Zuid Holland 3  

Rivierenland Gelderland, Zuid Holland, Brabant, 
Uitrecht 

2 1 

Hollandse Delta Zuid Holland 1 1 
Scheldestromen Zeeland 2  
Brabantse Delta Brabant 2  
De Dommel Brabant 4  
Aa en Maas Brabant 2  
Peel en Maasvallei Limburg --  
Roer en Overmaas Limburg --  
Zuiderzeeland Flevoland --  
Blija Buitendijks Friesland --  
Totaal  43 6 
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2. Onderzoeksgroep  

Van de volgende waterschappen7 zijn de verslagen van de vergaderingen in 2016 van de 

Verenigde Vergadering geanalyseerd: 

Waterschap  Zitting in 
DB? 

Rijnland Ja 
Vallei en Veluwe  
Schieland en de Krimpenerwaard  
Scheldestromen  
Rijn en IJssel  
Hollandse Delta Ja 
Drents Overijsselse Delta  
De Dommel  
Amstel, Gooi en Vecht Ja 
Stichtse Rijnlanden Ja 
 

3. Moties en amendementen 
Waterschap Soort en 

indiener 
Ondersteuners Wat Uitkomst 

Rijnland Motie CDA  Schrijf een prijsvraag uit 
om het waterschap onder 
de aandacht brengen bij 
inwoners 

Oordeel DB: 
Sympathiek. 
Wordt 
meegenomen. 

 Motie PvdA 

 

Agrarisch, bedrijven, 
50Plus, 
natuurterreinen en 
Algemene 
waterschapspartij 

Nautisch vaarbeheer 

 

Integraal 
overgenomen 
door het 
college. 

 Motie PvdD 50Plus TTIP Verworpen 
 Motie CDA PvdA, VVD, Water 

Natuurlijk, AWP, PvdD, 
natuurterreinen, 
50Plus, CU/SGP 

Erfgoed inzetten voor 
waterbewustzijn 

Aangenomen  

 Amendement 
PvdD 

Natuurterreinen Aanpassingen WBP5 Verworpen  

 Amendement 
PvdD 

 Peilbesluit Polder 
Achthoven 

Verworpen 

 Motie AWP Niet bekend uit 
notulen, maar met 
algemene stemmen 
aangenomen 

AWP salariëring 
topfunctionarissen 
verbonden partijen 

Aangenomen 

 

 Amendement 
50Plus 

Niet bekend Peilbesluit 
Zuidzijderpolder te 
Reeuwijk & Sluipwijk 

Ingetrokken 

 Amendement 
VVD 

A&B en CU/SGP Kredietaanvraag 
watergebiedsplan 
Zuidgeest 3 en 
watergebiedsplan 
Greenport Duin&Bollen 2 

Aangenomen 

     

                                                           
7
 In 2012 zijn van de volgende waterschappen de documenten geanalyseerd: Delfland, Fryslân, Schieland en de 

Krimpenerwaard, Brabantse Delta, Rijn en IJssel, Hollandse Delta, Reest en Wieden, De Dommel, AGV, Vallei en 
Eem. 
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Vallei en 
Veluwe 

Motie Water 
Natuurlijk 

PvdA, CU, AWP, lokaal 
waterbeheer 

TTIP afwezen 

 Amendement 
bedrijven 

Lokaal waterbeheer, 
AWP en CDA 

Scheiding bestuur en 
organisatie in relatie tot 
wie (dijkgraaf) twee 
directeuren mag 
benoemen 

Afgewezen 

     
Schieland en 
Krimpener-
waard 

Motie AWP Niet duidelijk Kwijtscheldingsbeleid  

 Motie AWP  Toepassing WNT bij een 
specifieke verbonden 
partij 

Aangehouden 

 Motie PvdA  Toepassing WNT bij alle 
verbonden partijen 

Aangekondigd, 
maar niet 
ingediend 

 Amendement 
ongebouwd 

 Peilbeheer moet conform 
de functies zoals die zijn 
vastgelegd in het al door 
de VV vastgestelde 
peilbesluit worden 
uitgevoerd 

Ingetrokken na 
de toezegging 
dit op te 
nemen in het 
verslag 

 Motie AWP  Plan sluizen met een 
oproep aan de regering om 
een cie in te stellen 

AWP stelt zelf 
de motie niet 
meer urgent te 
vinden 

     
Schelde-
stromen 

Motie PvdA Water natuurlijk, VVD Bouwverbod kustzone Ingetrokken. 
Niet genoeg 
steun en er zou 
aan voldaan 
zijn 

 Motie CDA Niet duidelijk Calamiteitenvoorziening 
SAZ+ 

Aangenomen, 
13 voor, 12 
tegenstemmen 

 Motie CDA Niet duidelijk Roept het Dagelijks 
Bestuur op om initiatieven 
te nemen om de positie 
van het waterschap in de 
totstandkoming van de 
Kustvisie in openbaarheid 
te brengen en daarover de 
opvattingen van de 
Zeeuwse samenleving te 
vernemen 

Aangenomen, 
unaniem 

 Motie 
Waterschaps-
partij 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Niet duidelijk Roept het dagelijks 
bestuur op om het beleid 
vast te houden tot het 
behouden van de 80 km 
gebiedsontsluitingswegen 

Aangenomen, 
unaniem 

     
Hollandse 
Delta 

Motie 
Inwoners-
belang_AWP 

Ongebouwd, Bedrijven, 
WPHD  

Plan Sluizen Nieuwe 
Waterweg 

Aangenomen 

 Initiatiefvoor
stel SGP/CU 
en PvdA 

CDA tekent mee Verordening op 
fractieondersteuning 

Aangenomen 
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 Motie 
Bedrijven 

SGP, Water Natuurlijk, 
PvdA  

Onderzoek 
kosteneffectiviteit KRW-
maatregelen 

Overgenomen 
door college 

 Motie WPHD Natuur, 
inwonersbelang AWP, 
50Plus 

Aanpassing WBP 2016-
2021 

Verworpen 

 Motie Natuur Niet bekend Code Oranje Overgenomen 
door college 

 Initiatiefvoor-
stel WPHD 

Geen ondersteuning Aanpassing 
belastingstelsel 

Verworpen 

DOD N.v.t.    
Dommel Motie WN Natuur Waterconservering Aangenomen 
 Motie WN CDA, VVD Prioriteitsstelling 

waterbeheer 
Aangenomen 

Rijn en IJssel n.v.t.  Er worden alleen moties 
genoemd maar niet 
ingediend 

 

Schieland Motie AWP  Instellen commissie  
 Motie AWP  Sluizen Aangehouden 
AGV Initiatiefvoor-

stel PvdA 
 Kwijtschelding en 

doelmatige en 
evenwichtige 
belastingheffing 

Aangehouden 

 Amendement 
PvdA 

 Financieel beleid en 
reserves 

Niet ingediend 
vanwege 
onvoldoende 
steun 

 Motie 
Groenen 

 TTIP Verworpen 

 Motie PvdA / 
WN 

Groenen, natuur, PvdD Ceta  Aangenomen 

 Motie PvdA CDA Pharmafilter In aangepaste 
versie 
aangenomen 

 Motie PvdA  Zwemmen in de Amstel Ingetrokken 
 Amendement 

PvdA 
 RvO wie is de fractie Aangenomen 

 Amendement 
PvdD 

 RvO beperken duo 
raadsleden ij splitsingen 

Verworpen 

 Amendement 
PvdD 

 Vermogenspositie AGV Verworpen 

Stichtse 
Rijnlanden 

Motie VVD  Beperking 
lastenverzwaring 
(vernieuwing RWZI) 

Verworpen 

 Motie PvdA  Duurzame ziekenhuizen Aangenomen 
 Motie PvdD  Ecologisch beheer, tenzij Aangenomen 
 Motie PvdD  Scan HDSR vermindering 

meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen 

Ingetrokken 

 Motie PvdD  TTIP Aangenomen 
 Motie PvdA  Doorgangssluis Aangenomen 
 Motie VVD  Voortzetting deelname GR 

Aquon 
Ingetrokken 

 Motie PvdD  Uitbreiding 
bijdrageregeling impuls 
kwaliteitswater in de stad 

Ingetrokken 

 Motie PvdA  Investeer cultuurhistorie 
van de Doorslag 

Ingetrokken 
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 Motie PvdD CU, PvdA, VVD Uitbreiding 
bijdrageregeling impuls 
kwaliteitswater in de stad 

Aangenomen 

 Amendement 
VVD 

 Modernisering 
hoofdkantoor, 
heroverweging 
zonnepanelen 

Ingetrokken 

 Amendement 
CU 

Kostendekkend tarief 
2017 ongebouwd 

 Verworpen 

 Amendement 
VVD 

Monitoring verbrede 
impulsregeling – effect 
waterkwaliteit 

 Ingetrokken 

 


