Veelgestelde vragen over de waterschapsverkiezingen - mét de antwoorden

1. Algemene vragen over waterschappen
Wat doen de waterschappen eigenlijk?
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer
en het zuiveren van afvalwater. Hoe ze dat doen? Lees daar alles over op www.waterschappen.nl/
Zorgen de waterschappen ook voor schoon water uit de kraan?
De waterschappen produceren geen drinkwater. Dat doen de waterleidingbedrijven.
Als je problemen hebt met je drinkwater, neem dan contact op met je waterleidingbedrijf. Welke dat
is, vind je hier: www.vewin.nl.
Waarom zijn er waterschappen?
De waterschappen zijn de oudste democratische instellingen van Nederland en bestaan al sinds de
twaalfde eeuw. Veilige dijken en schoon water zijn zo belangrijk dat de verantwoordelijkheid bij een
zelfstandig bestuur ligt. In deze video leggen we het uit.
Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?
Veilige dijken en schoon water zijn zo belangrijk dat de waterschappen zelf de waterschapsbelasting
innen. Zo weet je zeker dat het geld ook wordt besteed aan waterbeheer. Als het geld uit de
landelijke begroting moet komen, weet je dat niet zeker. In deze video leggen we het uit.
Waar vind ik meer informatie over de waterschappen?
Kijk op www.waterschappen.nl. Daar vind je ook een link naar je eigen waterschap.
Onder welk waterschap val ik?
Op https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/ kun je je je postcode invullen en vind je jouw
waterschap.

2. Inhoudelijke vragen over de verkiezingen
Wat valt er eigenlijk te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? Of partij A of partij B wint, de
dijken moeten onderhouden worden en het afvalwater gezuiverd.
Die taken staan bij geen enkele partij ter discussie. Maar over de manier waaróp je dat doet
verschillen de partijen van mening. Op www.mijnstem.nl kun je uitzoeken welke partij het beste bij
jou past.
Waarom hebben Nederlanders zo weinig belangstelling voor de waterschapsverkiezingen?
Nederlanders zijn zich niet zo bewust van het belang van goed waterbeheer. Dat komt omdat het in
ons land zo goed geregeld is. Goed waterbeheer is een vanzelfsprekendheid geworden. Iedereen
vertrouwt erop dat het goed geregeld is.

Op welke partij moet ik stemmen? Is er een kieshulp?
Op de partij met plannen die aansluiten bij jouw ideeën over goed waterbeheer. Welke partij dat is,
ontdek je op www.mijnstem.nl.
Waar vind ik meer informatie over de waterschapsverkiezingen?
Je vindt alles wat je wilt weten op www.waterschapsverkiezingen.nl.
Doet mijn waterschap ook mee aan de verkiezingen?
Alle 21 waterschappen doen mee aan de verkiezingen.
Wie betaalt die kosten van de waterschapsverkiezingen?
De waterschappen betalen 12 miljoen voor de kosten van de verkiezingen aan de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit geld gebruiken de gemeentes om de verkiezingen te
organiseren. Zij besteden dit geld bijvoorbeeld aan stempassen en stemlokalen.

3. Praktische vragen over de verkiezingen
Wanneer zijn de verkiezingen?
De verkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Dat is gelijk met de Provinciale Statenverkiezing.
Waar kan ik stemmen?
Je kunt alleen stemmen binnen je eigen waterschap en je eigen gemeente. Als je gemeente in twee
of meer waterschappen valt, kun je niet in alle stembureaus van je gemeente stemmen voor het
waterschap. Let daar dus op.
Kan ik iemand machtigen die in een ander waterschap woont?
Nee, dat kan helaas niet.
Ik heb nog geen stempas gekregen
De gemeentes versturen de stempassen. Vraag dus bij je gemeente na waar je stempas blijft.
Hoe lang zijn de stembureaus geopend?
De meeste stembureaus gaan om 07.30 open en sluiten om 21.00. Op je stempas vind je de exacte
openingstijden.
Zijn er aparte stembureaus voor de waterschapsverkiezingen?
Nee. Je stemt voor de waterschappen én voor de provincie in hetzelfde stembureau.
Wanneer is de uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend?
Op donderdag 21 maart wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt. De officiële uitslag volgt op
maandag 25 maart om 10 uur. Dan is de openbare zitting van het centraal stembureau tot
vaststelling van de uitslag. Alle uitslagen die voor die tijd bekend zijn, zijn dus nog niet officieel.

4. Vragen naar aanleiding van de verkiezingscampagne ‘We mogen weer stemmen’
Verdienen dijkgraven/bestuurders meer dan de Balkenende norm?
Nee, absoluut niet. Dit ligt allemaal vast in het Rechtspositiebesluit.

Hoe is het bestuur van een waterschap georganiseerd?
Een waterschap heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Die worden beide
voorgezeten door een dijkgraaf. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van agrariërs,
natuurbeheerders, bedrijven en inwoners. Het algemeen bestuur kiest uit haar leden een aantal
mensen (heemraden) om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dit college van dijkgraaf en
heemraden is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente.
Waarom doen we de taken van de waterschappen niet over aan Rijkswaterstaat?
Het is belangrijk om op regionaal niveau afspraken te maken over waterbeheer. Waterschappen
bestaan omdat er in hun gebied verschillende belanghebbenden zijn, zoals boeren,
natuurbeheerders en burgers. In ieder waterschap spelen weer andere belangen. Het waterschap
zorgt dat er draagvlak is voor keuzes. Als je het werk van de waterschappen landelijk zou
organiseren, is het veel moeilijker om regionale afwegingen te maken.
Welke partijen zijn voor het afschaffen van de waterschappen/de waterschapsverkiezingen?
In 2018 is een motie in de Tweede Kamer ingediend om de waterschappen af te schaffen. Die motie
is alleen gesteund door PVV. Maar meerdere partijen (Forum voor Democratie en Denk) hadden in
hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 staan dat de
waterschappen ondergebracht moeten worden bij de provincies.
Hoeveel geld zit er in de belastingpot van de waterschappen?
In 2018 was dat € 2,8 miljard. Met dat geld zorgen de waterschappen voor veilige dijken, voor de
juiste hoeveel water van goede kwaliteit en het zuiveren van rioolwater. Uitgebreide informatie vind
je op www.waterschapsspiegel.nl/bedrijfsvergelijkingen/belastingen/
Kan het belastingstelsel niet eerlijker? Nu betaal je als ‘vervuilingseenheid’. En er is weinig verschil
in de hoogte van de belasting of je één vervuilingseenheid bent of drie. Het is eerlijker om via de
watermeter te berekenen hoeveel water iemand verbruikt en op basis daarvan belasten.
Binnen de wet is het mogelijk op basis van drinkwaterverbruik te heffen. Maar in de praktijk gebeurt
het niet, en wordt het onderscheid één- of meerpersoonshuishouden gebruikt. Een aantal
waterschappen heeft de mogelijkheden wel onderzocht, maar het blijkt een te ingewikkeld proces.
Zo hebben niet alle huishoudens in Nederland een aparte watermeter.
Waarom doen de waterschappen niets aan het verzakken van 1 miljoen huizen omdat het
grondwater te laag staat?
Die verzakkingen zijn inderdaad een zorg. De waterschappen werken hard om ervoor te zorgen dat er
voldoende oppervlaktewater (in rivieren, beken, plassen etc.) beschikbaar is om de
grondwaterstanden op peil te houden. Maar grondwater laat zich niet precies sturen. Vergelijk het
maar eens met de zeespiegelstijging, die kun je ook niet tegenhouden of omlaag brengen. Samen
met provincies en gemeenten zoeken de waterschappen in ieder geval naar structurele oplossingen.
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Zonde van het geld om 12 miljoen euro aan de verkiezingen te besteden
De gemeenten krijgen die 12 miljoen van de waterschappen om de waterschapsverkiezingen te
organiseren. Voor dat geld regelen de gemeentes onder andere de stempassen, stembureaus, en het
tellen van de stemmen.
Waarom wordt er drinkwater gebruikt om de wc door te spoelen en niet bijvoorbeeld regenwater?
Er wordt wel geëxperimenteerd met het gebruik van regenwater voor toiletten. Eindhoven Airport
heeft bijvoorbeeld zo’n proef gedaan. Probleem is dat je naast het gewone leidingwaterstelsel nog
een apart leidingensysteem aan moet leggen. Er moet immers een apart leidingenstelsel komen om

het water op te vangen en vervolgens naar het toilet te brengen. Dat maakt het erg duur en
omslachtig.
Wat zijn ‘geborgde zetels’?
De meerderheid van de zetels in het bestuur van een waterschap wordt gekozen door de burgers.
Daarnaast zijn er een aantal zetels gereserveerd voor vertegenwoordigers van de boeren, bedrijven
en natuurbeheerders. Op deze vertegenwoordigers kun je niet stemmen. Ze worden aangewezen
door de belangenorganisaties van deze groepen. Dat zijn de geborgde zetels.

