WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
De verkiezingen voor de besturen van de waterschappen geven
ondernemers en inwoners invloed op de werkzaamheden van de waterschappen. De waterschapsverkiezingen vinden op dezelfde dag plaats
als de verkiezingen voor de Provinciale Staten en vinden in principe
om de vier jaar plaats. De laatste waterschapsverkiezingen werden
gehouden op 18 maart 2015. In 2019 zal dat op 20 maart zijn.

WAT IS EEN WATERSCHAP?
Goed waterbeheer is onmisbaar om in Nederland. Een
kwart van ons land ligt onder de zeespiegel. Als er niets
aan waterbeheer wordt gedaan (dijken, duinen en andere
waterkeringen), kan 60 procent onder water komen te
liggen door overstromingen van de zee of rivieren. Ze
zorgen voor reiniging van het afvalwater, voor schoon
oppervlaktewater voor de natuur en om in te zwemmen.
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor een goede
waterstand en de aan- en afvoer van water. Sommige
waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.
Kortgezegd: waterschappen zorgen voor droge voeten,
schoon water en voldoende water.
Bedrijven en bewoners betalen watersysteemheffingen
(belastingen) om het werk van de waterschappen te
bekostigen: jaarlijks inmiddels ruim 2,7 miljard euro. Dit
bedrag zal naar verwachting de komende jaren verder
stijgen.
De meest bekende waterschapsbelastingen 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
is er nog een verontreinigingsheffing voor lozingen
die niet op het riool maar direct op oppervlaktewater
plaatsvinden.
Welke belasting een ondernemer of bewoner moet
betalen hangt af van de situatie:
• Ingezetenen: een bewoner, per huishouden.
• Gebouwd: eigenaar van 1 of meer gebouwen, een
percentage van de WOZ-waarde.
• Ongebouwd: eigenaar van grond, per hectare.
• Natuurterrein: eigenaar van een natuurterrein, per
hectare.
Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm
van Nederland. Ondernemers en inwoners kunnen
invloed uitoefenen op het werk van de waterschappen
door eens in de vier jaar hun stem uit te brengen voor de
waterschapsbesturen.
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WAAROM IS HET WATERSCHAP
BELANGRIJK VOOR HET BEDRIJFSLEVEN?
De steeds belangrijker wordende rol van het waterschap
in het regionale economische beleid, in combinatie met
stijgende lasten, vereist dat het waterbeheer efficiënter
wordt geregeld. Ondernemers betalen circa 20 procent
mee aan de kosten voor het uitvoeren van de taken van
het waterschap. In 2017 was dat ongeveer een half miljard

euro. 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 verkiezingen van 2015 waren dat er voor deze groep 69
van de in totaal 641 zetels.

HOE WORDT EEN WATERSCHAP BESTUURD?
Het bestuur van een waterschap bestaat uit een dijkgraaf,
een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Een waterschap wordt soms ook hoogheemraadschap genoemd.

De dijkgraaf
De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Zijn
functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in
een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het
algemeen bestuur van het waterschap en heeft daar ook
geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf
wel zitting en stemrecht.
Een dijkgraaf krijgt zijn functie niet door verkiezingen, maar
wordt benoemd door de regering voor een periode van
zes jaar. De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden. Het
werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden.
Een andere gebruikte term is watergraaf.

Algemeen bestuur waterschap
Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit categorieën die veel belang hebben bij een goed waterbeheer.
De meeste zetels zijn bestemd voor de categorie ‘ingezetenen’ (burgers). Daarnaast is er de categorie geborgde
zetels. Die kent 3 subcategorieën: ongebouwd (agrarische
bedrijfsleven), bedrijven en natuurterreinen. De leden van
het algemeen bestuur worden gekozen via de waterschapsverkiezingen. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de
grootte van het waterschap. De provincie bepaalt dit aantal.

Dagelijks bestuur waterschap
Het dagelijks bestuur van een waterschap bestaat uit de
dijkgraaf en een, door het algemeen bestuur bepaald,
aantal andere leden. Meestal ligt dit aantal rond de vijf
personen. De leden van het dagelijks bestuur komen uit het
algemeen bestuur.

Verkiezingen
De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het
bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunnen
ondernemers invloed uitoefenen op de werkwijze van het
waterschap. Sinds 2015 worden de bestuurders voor de
waterschappen en de Provinciale Staten gelijktijdig gekozen.

Stem van het bedrijfsleven
Bedrijven hebben een stem in het bestuur van de waterschappen. De Kamer van Koophandel heeft voor de verkiezingen van 2019 de selectie en benoeming van nieuwe
bestuursleden verzorgd. Iedere provincie wijst het aantal
zetels voor bedrijven aan. Dat aantal varieert van twee tot
vijf per waterschapsbestuur. Daarmee staat vast dat de
zeggenschap van bedrijven in alle waterschappen kleiner is
dan het aandeel van bedrijven in de waterschapslasten. De
Waterschapswet schrijft voor dat er minstens één bestuurslid uit de categorie geborgde zetels in het dagelijks bestuur
van een waterschap zit. Goede kandidaten voor de waterschapsbesturen vanuit het bedrijfsleven en een duidelijk
samenhangend en consequent geluid zijn van groot belang
voor ondernemingen.
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DE 21 WATERSCHAPPEN VAN NEDERLAND
1. Waterschap Aa en Maas
2. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
3. Waterschap Brabantse Delta
4. Hoogheemraadschap van Delfland
5. Waterschap De Dommel
6. Waterschap Drents Overijsselse Delta
7. Waterschap Fryslän
8. Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier
9. Waterschap Hollandse Delta
10. Waterschap Hunze en Aa’s
11. Waterschap Limburg
12. Waterschap Noorderzijlvest
13. Waterschap Rijn en IJssel
14. Hoogheemraadschap van Rijnland
15. Waterschap Rivierenland
16. Waterschap Scheldestromen
17. Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard
18. Hoogheemraadschap
16
De Stichtse Rijnlanden
19. Waterschap Vallei en Veluwe
20. Waterschap Vechtstromen
21. Waterschap Zuiderzeeland
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