Waterschapsbestuurder,
iets voor u?
Op 20 maart 2019
zijn er in Nederland
waterschapsverkiezingen.
MKB-Nederland, VNO-NCW
en de Kamer van Koophandel
zoeken de bestuurders voor
de zetels die de belangen
van het bedrijfsleven in
het waterschapsbestuur
vertegenwoordigen.

Wat is een wateRschap
Het waterschap is een bestuursniveau dat
onze waterhuishouding controleert en
regelt. Het is de oudste democratische
bestuursvorm van Nederland.
De waterschappen beheren onder andere
waterkeringen, zuiveren afvalwater en
zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij
zorgen ervoor dat we in Nederland onze
voeten drooghouden en dat we veilig
achter de dijk kunnen wonen. Kijk op de
website van de waterschappen (www.
waterschappen.nl/projecten/) om een
idee te krijgen van de projecten die de
waterschappen uitvoeren.
Goed waterbeheer is onmisbaar om in
Nederland, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, te kunnen wonen.
Dit wordt bekostigd uit de waterschapsbelastingen die bedrijven en inwoners
betalen; jaarlijks 2,6 miljard euro. De
meest bekende zijn de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De watersysteemheffing is voor:
• de kosten van de waterkeringen die ons
beschermen tegen overstromingen van
de zee en de grote rivieren
• afvoer van water in natte perioden en
aanvoer van water in droge perioden
• de kwaliteit van het water (baggeren,
monitoren waterkwaliteit, bestrijding
fosfaten en nitraten).
De opbrengst van de zuiveringsheffing
wordt gebruikt voor het zuiveren van het
afvalwater van woningen en bedrijven,
dat via de gemeentelijke riolering op de
zuiveringsinstallaties van de waterschappen wordt gebracht.
Naast de watersysteemheffing en de
zuiveringsheffing heffen de waterschappen ook een verontreinigingsheffing voor
lozingen die direct op oppervlaktewater
plaatsvinden.
Er zijn 21 waterschappen in Nederland,
met ongeveer 11.000 medewerkers in
dienst.

Verkiezingen
Binnen de waterschappen spelen
verschillende belangen op bijvoorbeeld
het gebied van natuur, recreatie, veiligheid, gezondheid, landbouw en ruimtelijke
ordening. Door te stemmen hebben
inwoners (wat ondernemers uiteraard ook
zijn) invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt over waterbeheer.
De waterschapsverkiezingen worden om
de 4 jaar gehouden. Op 18 maart 2015
vonden de vorige waterschapsverkiezingen
plaats, net als in 2019 in combinatie met
de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Waarom is
het waterschap
belangrijk voor
het bedrijfsleven
Ondernemers betalen circa 20 procent
mee aan de kosten voor het uitvoeren
van deze taken. Het is daarom van groot
belang, dat er vertegenwoordigers namens
het bedrijfsleven zitting hebben in het
bestuur van een waterschap, zodat zij
mede het beleid kunnen bepalen. Dit zijn
zogenoemde geborgde zetels. Bij de vorige verkiezingen (2015) waren dat er voor
deze groep 69 van de in totaal 641 zetels.
Naast bedrijven zijn er ook 79 geborgde
zetels voor de categorie Ongebouwd
(agrariërs) en 29 voor Natuurterreinen. De
meerderheid van de zetels - 464 - is (wettelijk) bestemd voor de groep Ingezetenen
(burgers).

Wie kan zich
kandidaat stellen?

De benoeming voor bestuurders namens het
bedrijfsleven gebeurt via een open kandidaatstelling. Iedereen die zich verbonden
voelt met het bedrijfsleven en de belangen
voor deze categorie in het waterschap wil
vertegenwoordigen, kan zich aanmelden.
MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van
Koophandel zoeken kandidaten die binding
hebben met het bedrijfsleven en bij voorkeur
bestuurlijke ervaring, een goed netwerk en
teamspeler zijn. Kijk voor meer informatie in de
uitgebreide profielschets op de website (pdf)
van de Kamer van Koophandel.

Hoe stel ik mij
kandidaat?

Voor de kandidaatstelling levert u de volgende
gegevens aan:
• Een volledig ingevuld en ondertekend kandidaatstellingsformulier. Dit kunt u downloaden
van de website (Word.doc) van de Kamer van
Koophandel.
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
• Een curriculum vitae
U kunt zich alléén kandidaat stellen voor een
bestuurszetel voor het waterschap waarin
u woont. Het gaat dus niet om uw bedrijfs-

locatie. Bij twijfel kunt u op de website van
de waterschappen (www.waterschappen.nl/
mijn-waterschap/) uw locatie controleren. Bij
een eventuele voordracht voor benoeming
heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
nodig.

Aanmelden

Uw belangstelling gewekt? Stuur tussen
1 april en 31 mei 2018 uw kandidaatstelling
via e-mail naar waterschap@kvk.nl of per
post naar: Kamer van Koophandel t.a.v.
waterschapsverkiezingen, Postbus 2852,
1000 CW Amsterdam.

Hoe ziet de
procedure eruit?

Een commissie met vertegenwoordigers van
MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer
van Koophandel beoordeelt de aanmeldingen, interviewt de kandidaten en geeft
advies aan de Regionale Raden van de Kamer van Koophandel. De Raad van Bestuur
van de Kamer van Koophandel benoemt
vervolgens de bestuursleden op basis van
de voordracht van de Regionale Raden.
Uiterlijk 1 november krijgen kandidaten
bericht. De bestuursperiode start in maart
2019, direct na de verkiezingen.
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