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Geachte leden,
Graag breng ik u op de hoogte van het volgende besluit uit het bestuur van de Unie van Waterschappen.
Er is besloten het partnerschap met WaterSpaarders te beëindigen per 2017. In 2014 heeft de Unie van
Waterschappen kennis gemaakt met Waterspaarders. Als waterschappen zijn we de samenwerking aangegaan en is WaterSpaarders ingebed in gastlessen op scholen en bij rondleidingen op afvalwaterzuiveringen. Ook hebben we actief meegedaan aan Nationale WaterSpaardersdag. Daarnaast is in 2015 de
Raad van Kinderen in gesprek gegaan met het Uniebestuur. Nog steeds onderschrijven we de uitgangspunten en het doel van WaterSpaarders zeer.
De Unie van Waterschappen is bezig met een heroriëntatie op het gebied van communicatie en educatie.
Dit betekent dat we keuzes moeten maken en een accent gaan leggen op activiteiten van de publieksaanpak Ons Water. We zijn zeer verheugd dat Waterspaarders inmiddels ook is aangesloten bij Ons Water.
Gegeven onze heroriëntatie is het niet meer vanzelfsprekend om als waterschappen partner van WaterSpaarders te zijn. We zijn blij dat we in de initiatiefase een rol hebben kunnen spelen, maar nu Waterspaarders doelgroepen en thema’s verbreed rond energie en klimaat, is het vanuit educatieoogpunt een
logisch moment om het directe partnerschap te verbreken. En zien we een verdere samenwerking via Ons
Water.
De Unie van Waterschappen blijft open staan voor Waterspaarders. Wij zullen u op de hoogte houden van
gebeurtenissen rond WaterSpaarders, voor zover relevant voor onze sector. WaterSpaarders is op de
hoogte gesteld van het besluit. Tevens is er een brief verstuurd gericht aan de leden van de stuurgroep
WaterSpaarders. Er is ruimte voor u om individueel samen te werken met WaterSpaarders.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

J.H. Oosters
Voorzitter Unie van Waterschappen

