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Inleiding 

 
Op 18 maart 2015 worden de verkiezingen voor de waterschappen gehouden. 
 
Het bestuur van het gewest Zeeland hecht aan een goede voorbereiding en het zorgvuldig 
zetten van stappen in het proces naar deze verkiezingen. Deze notitie is bedoeld als een eer-
ste aanzet hiervoor.  
 
Voorgesteld besluit: 
Deel te nemen aan de verkiezingen voor de waterschappen op 18 maart 2015 
 
Omtrent de verschillende stappen in het proces dient de gewestelijke ledenvergadering als 
hoogste orgaan in het gewest uitspraak te doen. Met oog hierop is aan de afdelingsbesturen 
gevraagd hun afgevaardigden naar de gewestelijke ledenvergadering en hun vervangers op-
nieuw te (her) benoemen. Bij de besluitvorming in de gewestelijk ledenvergadering zal straks 
de hand worden gehouden aan het aantal stemgerechtigden dat een afdeling heeft. Alleen 
gewestelijke afgevaardigden of hun plaatsvervangers hebben stemrecht. 
 
De weg naar de waterschapsverkiezingen kent de volgende stappen: 
 
1. Vaststellen door de gewestelijke ledenvergadering van de procedurenotitie 
2. Het actief oppakken van het scouten en scholen van mogelijke kandidaten 
3. Het starten van de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma 
4. Het voeren van voortgangsgesprekken met de huidige fractie 
5. Het formuleren van uitgangspunten voor de kandidaatstelling 
6. Het instellen van een kandidaatstellingscommissie 
7. Het openstellen van de kandidaatstelling 
8. Het aanstellen van een campagnecoördinator en het instellen van een campagnecom-

missie 
 

1. Scouting, scholing en begeleiding 

 
 
In de vergadering van 23 november 2013 heeft de gewestelijke ledenvergadering ingestemd 
met een separate scoutingnotitie. 
Er is een  gewestelijke scoutingcommissie actief. Hierin hebben op dit moment zitting: Dick 
van den Bout en Frank Wolff. 
Vanuit  het gewestelijk bestuur is Aty Harwijne contactpersoon voor deze commissie. 
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2. Verkiezingsprogramma 

 
 
Doel en opzet:  
Er moet een helder en aansprekend programma komen, waarin  de sociaaldemocratische 
beginselen en de politieke koers van de PvdA duidelijk herkenbaar zijn. Het programma 
moet bondig geformuleerd zijn en bruikbaar zijn  voor: 

- Politieke profilering tijdens de verkiezingscampagne van 2015 

- Als vertrekpunt en piketpaal voor de nieuwe fractie, met name ook bij de vorming 

van een nieuw waterschapsbestuur als deelname daaraan op grond van de ver-

kiezingsuitslag aan de orde is. 

Aanpak:  
Het programma wordt vastgesteld door de gewestelijke ledenvergadering. Een concept 
wordt geschreven door de huidige waterschapsfractie. Opdrachtgever is het gewestelijk be-
stuur. 
 
Het landelijk watermanifest van de PvdA is een van de uitgangspunten. 
 
Wilma Brouwer is als fractievoorzitter verantwoordelijk voor de totstandkoming van het 
programma. Maarten Rossen kan vanuit zijn functies als medewerker van de Statenfractie, 
volger van de waterschapsfractie en secretaris van de werkgroep verkiezingsprogramma 
voor de Staten zorgen voor de verbindingen tussen beide programma’s. 
 
Tijdpad: 
22 maart 2014: Vaststelling procedure en opdrachtverlening aan de huidige fractie 
Eind juni: definitief conceptprogramma in ontwerp gereed. 
Juli/augustus: mogelijkheid tot indienen van amendementen door de afdelingen 
13 september 2014: behandeling en vaststelling  in de gewestelijke ledenvergadering 
 
Voorgesteld besluit: 
Opdracht geven aan Wilma Brouwer en de fractie een concept verkiezingsprogramma op 
te stellen uitgaande van bovengenoemde aanpak. 
 

3. Voortgangsgesprekken huidige fractie 

 
 
De voortgangsgesprekken beogen de waterschapsfractie binnen het gewest goed te positio-
neren, de samenwerking in de partij te bevorderen en bieden het gewestelijk bestuur de 
mogelijkheid waar gewenst/nodig de fractie te ondersteunen middels scholing en coaching. 
Het gewestelijk bestuur verwacht met het voortgangsgesprek inzicht te krijgen in het per-
soonlijk functioneren van een fractielid, alsmede in het functioneren van de fractie in zijn 
totaal. In het laatste jaar voor de verkiezingen zal het voortgangsgesprek een meer beoorde-
lend karakter krijgen, resulterend in een advies aan de kandidaatstellingscommissie, indien 
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een fractielid een nieuwe periode ambieert. Het advies zal met de betrokken kandidaat wor-
den besproken alvorens dit aan de kandidaatstellingscommissie wordt uitgebracht.  
Deze gesprekken zullen in de juli/augustus 2014 worden gevoerd door de voorzitter en pen-
ningmeester van het gewestelijke bestuur. 
De gewestelijke ledenvergadering van 10 april 2010 is akkoord gegaan met deze werkwijze. 
 

4. Uitgangspunten kandidaatstelling 

 

a. Zittingstermijn 
 
In de aanloop naar de Statenverkiezingen 2011 heeft de gewestelijke ledenvergadering be-
sloten de zittingsperiode voor leden van de Statenfractie en gedeputeerde op maximaal drie 
termijnen te stellen, ongeacht of deze periodes aaneensluitend vallen.   
Voorstel is dit eveneens te besluiten voor de waterschapsfractie. 
 
Bij uitzondering kunnen er  gegronde redenen kunnen zijn hiervan voor maximaal één extra 
periode van af te wijken, en wel: 

 Wanneer de continuïteit in de fractie ernstig in het geding is 

 Wanneer er onvoldoende gekwalificeerde kandidaten zijn voor verkiesbare plaatsen 

 Wanneer het continueren van deelnemen aan het dagelijks bestuur vraagt om een zeer 
ervaren, goed ingewerkte kandidaat 

 
Mocht er  een afwijking van het aantal periodes aangewezen zijn dan zal het gewestelijk be-
stuur dit bij de behandeling van de kandidatenlijst voorleggen aan de ledenvergadering. 
 
Voorgesteld besluit: 
Voor leden van de waterschapsfractie, alsmede voor leden van het dagelijks bestuur van 
het waterschap de zittingsperiode op maximaal drie termijnen te stellen. 

b. Dubbel mandaat 

De gewestelijke ledenvergadering heeft op 10 april 2010 vastgesteld dat dubbelmandaten in 
principe niet zijn toegestaan. Een zittend wethouder, raadslid, Statenlid of -bestuurder of 
gewestelijk bestuurslid kunnen alleen kandidaat zijn voor het waterschap in het geval zij 
schriftelijk vooraf verklaren hun lidmaatschap van het College van B&W, de gemeenteraad, 
de Statenfractie of het gewestelijk bestuur per datum van hun verkiezing op te zullen geven.  
 
Redenen om tijdelijk een dubbelmandaat toe te staan: 
 

 Kandidatenlijsten voor gemeenteverkiezingen in kleine afdelingen  kunnen onder druk  
staan. In het geval een lijst alleen tot stand kan komen door hier een actief lid binnen het 
bestuur van het waterschap op te plaatsen kan een dubbelmandaat worden toegestaan. 
De periode van het dubbelmandaat zal per geval worden bekeken. Het gewestelijk be-
stuur legt hierover verantwoording af aan de gewestelijke ledenvergadering.  
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 Zittende waterschapsleden kunnen tijdens de zittingsperiode hun ambitie verleggen naar 
deelname aan een ander bestuursorgaan zoals de gemeenteraad, staten of tweede ka-
mer.  
In geval het voor de continuïteit van de fractie van belang is kan een verkozen lid in een 
ander bestuursorgaan de zittingsperiode voor het waterschap afmaken. Dit besluit wordt 
genomen door het gewestelijk bestuur in nauw overleg met de fractie. 

  

c. Lijsttrekker 
 
Het gewestelijk bestuur stelt voor geen ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap te hou-
den.  
Het bestuur stelt voor dat de lijsttrekker de politiek leider van de fractie is en  tevens de 
kandidaat voor het dagelijks bestuur van het waterschap.  
 
Voorgestelde besluiten: 

1. Er wordt geen lijsttrekkerverkiezing gehouden 
2. De lijsttrekker is tevens de kandidaat voor het dagelijks bestuur van het waterschap 

 

d. Fractieprofiel 
 
 
Het Waterschap is een zogenaamde functionele democratie, dit heeft beperkingen tot ge-
volg met betrekking tot het te voeren beleid. Het Waterschap werkt nog volgens het monis-
tisch stelsel, de dagelijks bestuurders zullen dus deel uit moeten (en blijven) maken van het 
Algemeen Bestuur. 
 
Deze aspecten hebben consequenties voor de profielschets van een PvdA-
waterschapsbestuurder.  
 

Een PvdA waterschapsbestuurder voldoet aan de volgende punten: 

• Is lid van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR) en weet de sociaaldemocratische beginselen uit te 
dragen. 

• Onderschrijft het landelijk Waterschapsmanifest van de PvdA en het daarvan afgelei-
de regionale waterschapsmanifest. 

• Toetst steeds of beslissingen/acties ook aan de sociaaldemocratische beginselen  
voldoen. 

• Is bereid om op gezette tijdstippen verantwoording af te leggen in gewes-
ten/afdelingen van de PvdA. 

• Onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA en ondertekent de interne 
integriteitcode.  

• Vertaalt (inter)nationaal waterbeleid naar de consequenties voor het waterschapsbe-
leid en kan dat uitleggen. 

• Investeert voldoende tijd in het bestuurslidmaatschap. 
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Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende competenties: 

• Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.  
• Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie. 
• Heeft gevoel voor de historische en traditionele achtergrond van het Waterschapsbe-

stuur en weet daar op tactische en respectvolle wijze mee om te gaan. 
• Is in staat om de wettelijke waterschapstaken vanuit een duurzame en sociale invals-

hoek te beoordelen en daar burgers actief bij te betrekken. 
• Kan integraal denken en weet het waterbeleid te verbinden met natuurbeleid, ruim-

telijke ordening en het milieubeleid. 
• Is in staat om langs de wegen der geleidelijkheid een eigen positie voor de PvdA in 

het waterschapsbeleid te verwerven. 
• Is initiatiefrijk en creatief en weet anderen binnen en buiten de partij te mobiliseren. 
• Beschikt over een netwerk in het werkgebied of is bereid dat op te bouwen. 
• Heeft affiniteit met de waterschapstaken. 
• Kennis van en ervaring met het waterschapsbeleid is gewenst. 
• Is in staat om met vertegenwoordigers van uiteenlopende belangengroeperingen 

binnen het waterschap op een constructieve wijze om te gaan. 
• Is in staat coalities te sluiten. Politieke ervaring is wenselijk. 
 
 

Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende vaardigheden:  

• Is in staat om open te communiceren, luisteren en overleggen met andere bestuurs-
leden. 

• Stelt zich tactvol op, kan relativeren en incasseren. 
• Heeft een bindend vermogen. 
• Kan helder en overtuigend communiceren. 
• Is bereid om zijn/haar kennis te verbreden en te verdiepen. 
• Kan abstract en beleidsmatig denken, maar beschikt ook over praktisch inzicht. 
• De fractievoorzitter dient tevens te beschikken over coachende en sturende kwalitei-

ten. 
 
 
Samenstelling fractie 
De fractie kent een evenwichtige samenstelling qua verdeling van mannen en vrouwen en 
weerspiegelt de diversiteit en pluriformiteit van de Zeeuwse samenleving. 
Bij de samenstelling van de lijst wordt rekening gehouden met een geografische spreiding 
over de provincie. 
 
Ten minste één kandidaat dient bereid en in staat te zijn een (parttime) functie als Dagelijks 
Bestuurder in te vullen. Hiervoor is ervaring met het waterschap en kennis van besturen een 
vereiste. is in staat om met vertegenwoordigers van uiteenlopende belangengroeperingen 
binnen het waterschap op een constructieve wijze om te gaan 
 
Natuurlijk zal niet iedere kandidaat aan alle vereisten voldoen. Men moet er echter wel in 
overtuigende mate aan voldoen. 
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Randvoorwaarden 
Kandidaten dienen de integriteitscode van de PvdA te onderschrijven. 
Van de waterschapsleden van de PvdA wordt een afdracht aan het gewest, de fractiekas en 
aan het Centrum Lokaal Bestuur verwacht, conform het daaromtrent vastgestelde beleid. 
 
Voorgesteld besluit: 
Het bovengenoemde fractieprofiel vast te stellen. 
 

5. Kandidaatstellingscommissie 

 
Voorgesteld wordt een kandidaatstellingscommissie te benoemen bestaande uit drie leden 
met de opdracht een advies uit te brengen over de kandidatenlijst aan het gewestelijk be-
stuur. Benoeming zal plaatsvinden in de gewestelijke ledenvergadering van 14 juni 2014. 
 
Voorgesteld wordt met de beoogd voorzitter van de commissie de overige samenstelling van 
de commissie te bespreken. 
Vanuit het gewestelijk bestuur zal één persoon in de commissie zitting nemen.  
 
De opdracht aan de kandidaatstellingscommissie luidt: 

 Met alle kandidaten in de periode 22 september tot en met 27 november 2014 een ge-
sprek aan te gaan, waarbij het fractieprofiel leidend is. 

 Een met goede argumenten onderbouwde ontwerp kandidatenlijst aan het gewestelijk 
bestuur te presenteren en met hen te bespreken. 

 Samen met het gewestelijk bestuur de ontwerp kandidatenlijst te presenteren en verde-
digen op de gewestelijke ledenvergadering van 20 december 2014. 

 
Voorgesteld besluit: 

1. Een kandidaatstellingscommissie samen te stellen met de opdracht advies uit te 
brengen aan het gewestelijk bestuur over de kandidatenlijst conform bovenge-
noemde werkwijze 

2. Het gewestelijk bestuur opdracht te geven de commissie in overleg met de beoogd 
voorzitter samen te stellen en de samenstelling ter besluitvorming voor te leggen 
aan de gewestelijke ledenvergadering van 28 juni 2014 

3. Op 13 december 2014 een gewestelijke ledenvergadering te houden waar de kandi-
datenlijst wordt gepresenteerd en vastgesteld.  

 

6. Kandidaatstelling 

 
 
Het gewestelijk bestuur draagt zorg voor een tijdige openstelling van de kandidaatstelling. 
Uitgaande van het vanuit het landelijk partijbureau verstrekte tijdschema zal uiterlijk 22 juni 
2014 de oproep tot kandidaatstelling  aan alle leden binnen het gewest worden gedaan, digi-
taal en voor degenen waarvan geen e-mailadres bekend is per post. 
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De kandidaatstelling sluit 15 september 2014. 
 

 

7. Campagne 

 
 
Voor de campagne voor de waterschapsverkiezingen 2015 zal zo veel mogelijk worden aan-
gesloten bij de campagne van de statenverkiezingen met ruimte voor het goed over het 
voetlicht brengen van het belang van het waterschap.  
 
Voorgesteld wordt één gezamenlijke campagnecommissie in te stellen onder voorzitterschap 
van provinciaal campagnecoördinator Piet Hamelink. 
 
Voorgesteld besluit: 
Voor de campagne aan te sluiten bij de campagnecommissie provinciale statenverkiezin-
gen onder voorzitterschap van Piet Hamelink 
 
Van alle kandidaten wordt een actieve opstelling tijdens de campagne verwacht. 
 
 
 
 


