OP PEIL BRENGEN
De Commissie Watermanifest 2015 heeft een programma
opgesteld voor de waterschapsverkiezingen onder de titel
Op peil brengen. Daarin gaat het over de visie van de PvdA
op de taken van het waterschap, de democratische en
maatschappelijke functie van het waterschapsbestuur, het
profijtbeginsel en eerlijke lastenverdeling. Het programma
is te vinden op het ledenplatform van lokaalbestuur.nl

PVDA HEEFT VEEL
BELANG BIJ WATERSCHAPSBESTUUR
Botenbezitters, hengelaars en zwemmers hebben allemaal belang bij een goed waterbeheer.

Op 18 maart 2015 gaat Nederland opnieuw naar de stembus. Dan kiezen we onze vertegenwoordigers in Provinciale Staten
en in de waterschappen. Lokaal Bestuur zal hier de komende tijd uiteraard aandacht aan besteden. We beginnen met de
waterschappen. Waarom zijn die verkiezingen belangrijk, en wat wil de PvdA eigenlijk bereiken in deze bestuurslaag?
Het waterschap is ook voor veel
PvdA’ers nog een vrij onbekende
wereld. Ten onrechte, want de 23
waterschappen die ons land nu
telt, vervullen belangrijke taken.
• In het laagstgelegen gebied in
Europa wordt volgens een recent
OESO-rapport het werk van de
waterschappen gewaardeerd
met het cijfer 8,5. Dat in ons land
de waterstaat goed geregeld
is, komt door de driedubbele
borging van het werk van de waterschappen: a. het beleid wordt
bepaald door een onafhankelijk
bestuur, b. elementaire onderdelen worden geborgd door eigen
regelgeving (de zogeheten Keur)
en c. de waterschappen hebben
een eigen belastingheffing om
hun taken (veiligheid, voldoende
en schoon water en waar mogelijk aandacht voor natuur, milieu,
recreatie en cultuurhistorie) te
kunnen uitvoeren.
• Het uitgangspunt voor de
waterschappen, die vanouds hun
eigen bestuur hebben, is belang,
betaling, zeggenschap. Vroeger

ging het vooral om de belangen
van de agrariërs. Zij betaalden
een groot deel van de waterschapslasten. Dat is intussen
veranderd. Tegenwoordig komt
90% van de inkomsten uit de waterschapsheffingen van burgers.
Meedoen aan de verkiezingen
is dus voor stedelingen heel
belangrijk.
• Water stoort zich zoals bekend
niet aan grenzen. Overstromingen en wateroverlast buiten onze
grenzen brengen ook voor ons
risico’s mee. Nederland is failliet
als een dijkring van de Randstad
doorbreekt. Er moeten voldoende
mogelijkheden tot waterberging
bij stortbuien of plotselinge dooi
zijn. Via Europese rivieren worden allerlei ongerechtigheden
meegevoerd, zoals microplastics,
röntgencontrastmiddelen en geneesmiddelresten. 50% van wat
er hiervan aan verontreiniging in
ons oppervlaktewater wordt gemeten, komt uit het buitenland.
Dat sijpelt door in ons grondwater en dus ook in ons drinkwater.
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Het zadelt ons op met hoge
zuiveringskosten.
• De PvdA is gebaat bij de
aanwezigheid van eigen fracties
in de waterschapsbesturen, die
werken vanuit een sociaaldemocratische visie. De PvdA-fracties
in de gemeenten en provincies,
de Kamerfracties en de fractie in
het Europees Parlement kunnen
profiteren van de kennis en inzichten in de waterproblematiek
en de ruimtelijke ordening waarover de PvdA-waterschappers
beschikken. Hopelijk kunnen
we onze plannen samen met de
andere bestuurslagen realiseren.
Dat de waterschapsverkiezingen
samen met die voor Provinciale Staten worden gehouden, is
logisch, gezien de taken van de
provincie bij de ruimtelijke ordening en de rol van water daarbij.
Met de provincies kunnen we
goed samenwerken als het gaat
om water in RO-plannen, waterberging en het tegengaan van
het massaal uitpompen van zout
water uit diepe polders, waardoor
verbrakking (zoet water) dreigt.
Met de gemeenten kunnen we
samenwerken wat betreft afvalwater en riolering en het vermin-

deren van zogeheten hittestress
in de versteende gemeentelijke
omgeving. Daarmee wordt bedoeld dat er ongewenste grote
temperatuurverschillen ontstaan
met het polderlandschap.
• Er bestaat wel degelijk een
sociaaldemocratische invalshoek
als het om water gaat. Denk
bijvoorbeeld aan de kwijtschelding van waterschapsheffingen
voor bijstandsgerechtigden en
kleine bedrijfjes en zelfstandigen.
Peilbesluiten hebben ook een
sociaaldemocratische, dus politieke, invalshoek. Het mag niet zo
zijn dat een paar boeren in een
diepe polder kunnen regelen dat
er een peil komt dat goed is voor
hun agrarisch bedrijf, maar dat
voorbij gaat aan het algemeen
belang van het tegengaan van
bodemdaling en het voorkomen
van verbrakking.
• Ook innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke PvdA-items.
Inrichting van de stad met water
en minder stenen heeft een
gunstige invloed op de eerder
genoemde hittestress. Schoon
stadswater en vlondertjes bij
hoge kaden zodat zwemmers
ook in niet-officieel zwemwater

kunnen genieten, is een ander
voorbeeld. De PvdA staat op het
standpunt dat de enge uitleg
van het kerntakenpakket van de
waterschappen moet worden
verlaten (dit is een eeuwig strijdpunt met de VVD). Waterschapsactiviteiten, zoals onderhoud aan
een dijk of bij watergebiedsplannen, moeten gekoppeld kunnen
worden aan belangen van natuur,
recreatie en cultuurhistorie. We
willen graag samenwerken met
agrariërs die innovatieve plannen hebben om bodemdaling en
CO2 uitstoot te beperken en het
gebruik van stoffen die schadelijk
zijn voor zwemmers, maar ook
voor dieren, verminderen.
• Waterschappen doen meer dan
alleen pompen en zuiveren. In
onze delta is de rol van het water
leidend. De wettelijke watertoets
door het waterschap is er niet
voor niets, maar beter nog zou
zijn die toets al bij aanvang van
de plannen te betrekken.
Met dank aan Leny van Vliet-Smit,
fractievoorzitter AGV, en Marjan
Leijen, fractievoorzitter HHNK

REACTIE OPEN BESTUURSAKKOORD HOORT BIJ NETWERKDEMOCRATIE
Jacqueline Kalk is een beetje ‘akkoordenmoe’, schrijft ze
in het meinummer van Lokaal Bestuur. Ze neemt stelling
tegen de neiging in veel gemeenten om akkoorden af te
sluiten waarin iedereen zich kan vinden en waar zo’n
beetje iedereen bij betrokken wordt. Dergelijke akkoorden zijn volgens haar ‘misschien modern en bestuurlijk
vernieuwend, maar tegelijkertijd ook kleurloos, saai en
weinig inspirerend’.
Ik wil daar tegenover stellen, dat er geen ontkomen is
aan open bestuursakkoorden. Ze zijn de oplossing voor
een te grote besluitvormingslast van de overheid, gevolg
van decennialange voorspoed. Dezelfde voorspoed biedt
ook een oplossing: burgers, beroepskrachten en bedrijven
beschikken over steeds meer vaardigheden en die willen
ze benutten. We leven in een Montessori-maatschappij:
overheid, help ons het zelf te doen.
In de plaatselijke politieke arena krijgt de maatschappelijke dialoog daardoor meer betekenis dan het ideologisch
debat. Het is een fundamentele transformatie naar een
gemeentebestuur dat niet over de samenleving gaat,

maar er in staat. In de kenniswerkplaats Gemeenteraad
van de Toekomst (gemeenteraadvandetoekomst.nl)
diepten 50 gemeentebestuurders dit uit. Sociale decentralisaties of buurtgebonden groenbeheer en energieopwekking: ze worden pas een succes als de gemeente
ín maatschappelijke netwerken het algemene met het
bijzondere belang verbindt. Kwetsbare doelgroepen help
je als je sterke partners verleidt om niet alleen verantwoordelijkheid te voelen maar ook te nemen. Noem het
netwerkbestuur en netwerkdemocratie. Daar hoort een
open bestuursakkoord bij. Een traditioneel coalitieakkoord - dáár word je pas moe van, zie Amsterdam.
Oude IJsselstreek (waar ik raadsgriffier ben) sloot raadsbreed een procesakkoord over acht hoofdonderwerpen,
met een gereedschapkist voor dialoog. Het akkoord
noemt dit ‘actief, collectief bestuur – niet zoals vroeger
monistisch, maar dynamisch, het dualisme voorbij’.
Niet de verhoudingen tussen partijen, of tussen raad en
college, staan centraal, maar die van het gemeentebestuur met de gemeenschap. Het vermaatschappelijkt de

politieke rol van de raad. Niet reageren, maar inspireren.
Het vergt meer durf om netwerken te overtuigen van je
politieke idealen, dan ze binnenskamers uit te onderhandelen. En politiek verschil zal er blijven: de SP heeft echt
andere onderwerpen en doelgroepen dan de SGP. De
stembus wordt niet overbodig.
Als PvdA-lid verwonder ik me over een partijcultuur van
machtsmaximalisatie. Als raadslid moet je in de eerste
plaats het volk verbinden en als wethouder met samenlevingspartners wetten verstouwen. De toekomst is aan
partijen die werk maken van sociale democratie. Want
soms zijn veranderingen niet goed of slecht, maar zíjn ze
er gewoon. De ontwikkeling naar open gemeentebestuur
is er zo één.

Jeroen van Urk
Initiatiefnemer
Gemeenteraad van de Toekomst
LOKAAL BESTUUR / JULI/AUGUSTUS 2014

3

