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Voorstel

 

Gelet op: - artikel 18 Waterschapswet, [het nog niet in werking getreden] artikel E6a Kieswet jo [het nog niet  

                 in werking getreden] artikel V Wet aanpassing waterschapsverkiezingen; 

               - het bepaalde in [het nog niet in werking getreden] artikel E9 tweede lid Kieswet; 

               - het bepaalde in [het nog niet in werking getreden] gewijzigde artikel 98 lid 2 Waterschapswet; 

gelezen de brief van de Unie van Waterschappen d.d. 5 mei 2014, kenmerk 71990/LH; 
 

stelt het college u voor om: 
 

1. ten aanzien van de communicatieaanpak in te stemmen met de medium variant, zoals omschreven 
in het discussiestuk over de communicatieaanpak van de waterschapsverkiezingen; 

 
2. een bedrag van € 1.290.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van de 
      waterschapsverkiezingen, te dekken uit de Bestemmingsreserve verkiezingen en de daarvoor  
      benodigde extra toevoeging van € 490.000 aan deze reserve ten laste te brengen van het  
      jaarrekeningresultaat 2014; 

 
      3.   Houten aan te wijzen als plaats van vestiging van het hoofdstembureau, zijnde de  

vestigingsplaats van het waterschapskantoor; 
 

4. ingaande 2015 de jaarlijkse toevoeging aan de Bestemmingsreserve waterschapsverkiezingen te  
verhogen tot een bedrag van € 320.000. 
 

 
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
Vanuit de commissie komt de suggestie om te bekijken welke belangrijke items er zijn bij het waterschap die 
zodanig de aandacht van de burger kunnen trekken dat ook het belang om te gaan stemmen daarmee onder 
de aandacht kan worden gebracht. 
De commissie adviseert positief over het voorstel en om het als hamerstuk te agenderen voor de 
vergadering van het algemeen bestuur. 
 
 
Reactie college op advies commissie
 
Bij de verdere uitwerking van de het communicatieplan wordt deze suggestie meegenomen. Wel is het van 
belang om hierbij het onderscheid goed in de gaten te houden tussen wat het waterschap als organisatie 
kan doen en wat tot het politieke domein behoort. 
 
 
INLEIDING 



 
  

De verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur zullen plaats vinden op 18 maart 2015. Anders dan de 
vorige waterschapsverkiezingen (stemmen per brief) zijn de verkiezingen nu op één dag tegelijk met de 
provinciale verkiezingen. 
 
Het zogenaamde actieve deel van de verkiezingen wordt georganiseerd door de gemeenten (dat is met 
name het gedeelte op de verkiezingsdag zelf), het passieve deel door onszelf. De kosten voor de 
waterschapsverkiezingen worden door de waterschappen gezamenlijk opgebracht. Dat is ook uitdrukkelijk in 
de Wet aanpassing waterschapsverkiezing opgenomen ( nieuwe artikel 98 tweede lid Waterschapswet). De 
kosten voor deze verkiezingen zijn aanzienlijk hoger. Waren de vorige verkiezingen €1,43 per 
kiesgerechtigde, nu dragen de waterschappen €1,84 per kiesgerechtigde bij aan de organisatie van de 
verkiezingen door de gemeenten (zie bijlage 1, brief over de kostenverdeling waterschapsverkiezingen van 
de Unie van Waterschappen) 
 
In bijgevoegde plan van aanpak is het proces van voorbereiding van de verkiezingen verder uitgewerkt. 
Omdat de wetswijziging zo kort voor de verkiezingen tot stand is gekomen zijn er nog een aantal zaken in de 
uitvoering onzeker. De meest in het oog springende onzekerheid is het samenstellen van het kiesregister 
door de gemeente. Gelukkig hebben het ministerie van BZK en de VNG nu wel de oplossingsrichting 
gevonden, deze moet nu nog uitgewerkt worden.  
 
Verder is voor ons de samenwerking met de gemeente geheel nieuw. Om daar een goed begin aan te 
geven zal medio juni dit jaar een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd worden met de organisatoren 
van de verkiezingen bij de gemeenten in ons gebied.  
Vanuit de Unie van Waterschappen worden de waterschappen in het proces ondersteund met een 
Klankbordgroep. Zij hebben gezorgd voor een uitgewerkt draaiboek, een Q&A over de 
waterschapsverkiezingen die steeds bijgewerkt wordt en voor de communicatie is een thema-gewijze toolkit 
ontwikkeld. Verder zorgt de Unie ook voor de inzet van een kieswijzer voor de waterschapsverkiezingen. 
 
In het bijgevoegde discussiestuk over de communicatieaanpak, zijn drie varianten uitgewerkt. Bij het 
sonderen van dit voorstel in het fractievoorzittersoverleg op 23 april jl. werd duidelijk dat er geen draagvlak is 
voor de “heavy”-variant qua inzet van middelen.  
Wij stellen u voor, gehoord de fractievoorzitters, om op basis van de medium variant de communicatie 
rondom de waterschapsverkiezingen te verzorgen. 
 
ARGUMENTEN 
1. Instellen stembureau wettelijk verplicht. 
De leden van een stembureau zijn voor vier jaar benoemd. Met de wetswijziging Wet aanpassing 
waterschapsverkiezingen wordt in de Kieswet het instellen van een hoofdstembureau geregeld. Omdat de 
Wet aanpassing waterschapsverkiezingen nog niet in werking is getreden zijn de nog niet in werking 
getreden grondslagen ook opgenomen in de considerans.  
 
2. Het algemeen bestuur moet plaats van vestiging van het hoofdstembureau vaststellen 
Op grond van de [nog niet in werking getreden]gewijzigde Kieswet moet het algemeen bestuur de plaats van 
vestiging van het hoofdstembureau vaststellen, op dit moment staat dit nog bepaald in het 
Waterschapsbesluit. 
 
3. De waterschappen zijn gehouden de (extra)kosten van de organisatie van de verkiezingen door de 

gemeente te dragen 
“De waterschappen bekostigen de verkiezingen uit de watersysteemheffing. De waterschappen vergoeden 
de extra kosten die gemeenten moeten maken in verband met de organisatie van de 
waterschapsverkiezingen. De precieze wijze van vergoeden en de omvang van de extra kosten wordt in 
overleg met partijen nader bepaald”, aldus de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet aanpassing 
waterschapsverkiezingen. De resultaten van dit overleg zijn weergegeven in de brief van de Unie van 
Waterschappen, hier toegevoegd als bijlage 1. Per kiesgerechtigde wordt een normbedrag van €1,84 
gehanteerd. Bij de verkiezingen in 2008 hadden wij afgerond 600.000 kiesgerechtigden. Dit betekent dat wij 
als waterschap rekening moeten houden met een bijdrage van €1,105 miljoen. De wijze waarop de betaling 
moet gaan plaatsvinden is nog niet vastgelegd. Op grond van artikel 98 tweede lid Waterschapswet kan de 
Minister regels stellen over de wijze van betaling en het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding wordt 
voldaan. 
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4. Een communicatieaanpak op hoofdlijnen, uitgewerkt in varianten  
Uit ervaringen met vorige verkiezingen weten we dat een dure communicatiecampagne, geen garantie is 
voor een hoger opkomstpercentage. Maar wij zullen als waterschap wel aan alle kiesgerechtigden duidelijk 
moeten maken dat er waterschapsverkiezingen zijn, hoe het stemmen in zijn werk gaat en dat er wat te 
kiezen valt. 
In de communicatieaanpak zijn drie varianten uitgewerkt, een light, medium en heavy variant.  
De nadruk ligt daarbij op de aanpak van de regionale campagne en de inzet van eigen, aanvullende 
communicatiemiddelen om deze campagne vorm en inhoud te geven.  
In alle drie varianten zijn de landelijke communicatiemiddelen (een opkomstbevorderende PB51-campagne 
van het Ministerie (Er zijn verkiezingen, ga stemmen), een digitale stemhulp (stemwijzer/kiescompas) en een 
toolkit met voorbeeldmateriaal) de basis. 
De bijgevoegde communicatieaanpak is een aanpak op hoofdlijnen. Na bestuurlijk fiat, zal de gekozen 
variant worden uitgewerkt in een communicatieplan met een uitgewerkte planning en een compleet 
middelenoverzicht. Dit plan zal in het najaar ter informatie worden verspreid onder de leden van de 
commissie BMZ. In geval voor de medium variant wordt gekozen is hiermee een bedrag van €110.000 
gemoeid. 
 
5. Communicatiekansen benutten als ze zich voordoen 
Het is in dit stadium van het project lastig om een compleet overzicht te geven van de 
communicatiemiddelen en het bijbehorende budget. Uit ervaring weten we dat er zich gedurende de 
campagne, kansen voordoen, waarop we mee kunnen liften om de verkiezingen onder de aandacht te 
brengen. Denk hierbij aan de organisatie van gemeentelijke of provinciale evenementen die aansluiten bij 
het thema ‘water’ of ‘woonomgeving’. Hierbij aansluiten is vaak erg effectief om communicatiedoelen te 
bereiken.  
Vandaar dat wij u voorstellen om voor deze communicatiekansen een aanvullende post van 25.000 op te 
nemen. Inzet van financiële middelen uit deze post, gebeurt uitsluitend na overleg met de portefeuillehouder 
verkiezingen. 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
Iedere vier jaar krijgt het waterschap een nieuw algemeen bestuur, de legitimatie van de kiezer om te 
besturen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het (passieve deel) van de organisatie van de 
verkiezingen en zet zich in voor het rechtmatig verloop ervan.  
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
Omdat er lang onzekerheid bestond over de echte kosten van de waterschapsverkiezingen is bij de 
reservering vanaf 2012 uitgegaan van de kosten van de voorgaande verkiezingen ruwweg € 200.000 per 
jaar. Op deze wijze is een reservering van € 800.000 gemaakt beschikbaar in 2015.  
Naar nu blijkt zullen de verkiezingen duurder uitpakken. Gerekend moet nu worden op een bijdrage aan de 
organisatie van de verkiezingen van €1,105 miljoen, voor communicatie een bedrag van € 110.000 als voor 
de medium variant wordt gekozen. Voorts is een post inhuur personeel toegevoegd en voor de 
communicatie een extra adhoc budget, deze toevoegingen samen zijn € 75.000. Totaal worden de kosten 
van de verkiezingen begroot op € 1.290.000. 
 
Gelet op de resultaten zoals deze nu zijn geprognosticeerd in de eerste bestuursrapportage, wordt 
voorgesteld deze eenmalige extra toevoeging aan de Bestemmingsreserve verkiezingen van € 490.000 ten 
laste van het jaarrekeningresultaat 2014 te verwerken.  
Een en ander houdt tevens in dat in de jaarlijkse toevoeging aan de Bestemmingsreserve verkiezingen m.i.v. 
2015 verhoogd moet worden tot een bedrag van € 320.000. Dit leidt tot een extra jaarlijkse dotatie aan de 
bestemmingsreserve verkiezingen van €120.000. Met dit bedrag is in het financieel kader van 2015 ev nog 
geen rekening gehouden. 
 
KANTTEKENINGEN  
 Net als met de vorige verkiezingen is de regelgeving nu nog niet van kracht. De verwachting is dat met 

ingang van 1 juli 2014 de hierboven aangehaalde wijzigingen in werking treden.  
 Wij zijn gehouden de verkiezingen te organiseren en de bijdrage te betalen. Alleen op het vlak van 

communicatie bestaat er ruimte om te variëren in de uitgaven. 



 
  

 Wij zijn voor de vorming van het kiesregister afhankelijk van de gemeenten (toevoegen van een veld in 
de basisregistratie met de informatie tot welk waterschap een adres gerekend moet worden). Het ligt niet 
in onze beïnvloedingssfeer om dit proces te bespoedigen. 

 Het aantal kiesgerechtigden wordt pas officieel bepaald op 2 februari 2015, dus het aantal van 600.000 
kiesgerechtigden waar nu mee gerekend is,  is een indicatie. De definitieve bijdrage aan de verkiezingen 
kan dus afwijken. 

 
UITVOERING  
De projectgroep verkiezingen is begin dit jaar al begonnen met de voorbereidingen en zal tot aan de 
beëdiging van het nieuwe algemeen bestuur actief zijn. 
 
COMMUNICATIE  
Conform plan van aanpak. 
 
 
BIJLAGE(N) 

 nee 
 ja, namelijk  

1. dm 819574, brief Unie van Waterschappen d.d. 5 mei 2014, kostenverdeling waterschapsverkiezingen; 
2. dm 830640, Q en A waterschapsverkiezingen 
3. dm 802210, plan van aanpak Waterschapsverkiezingen; 
4. dm 809554, communicatieplan Waterschapsverkiezingen; 
 
 
TER INZAGE 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
 
 
 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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UNIL VAN WATÜRSCHAPPÜN 

De leden-waterschappen 

Documentengegevens 

Briefn ummer 

Ingckoinon 0 6 HE! 71 
Afd. behand. 

Annvul en Je gegevens 

Kopie •' CC 

Opmerkingen 

Paraaf 

Beioekadres 

Koningskade 40 

2596 AA Den Haag 

Postadres 

Postbus 93218 

2509 AE Den Haag 

Telefoon 

070 35197 51 

Fax 

0703544642 

datum 

5 mei 2014 
ons kenmerk 

71990/LH 
contactpersoon 

M. Brabander 

betreft uw kenmerk 

Kostenverdeling Waterschaps- -
verkiezingen 

e-mail 

mbrabander@uvw.nl 

doorkiesnummer 

06 53 36 11 37 

Geachte leden, 

Tijdens de ledenvergadering van 13 december 2013 is afgesproken dat er met betrekking tot de 
meerkosten van de waterschapsverkiezingen, zoals aangegeven in het rapport van SIRA Con
sulting, door de Algemene Rekenkamer een quickscan zou worden uitgevoerd. Inmiddels heeft 
het lid van het college van de Algemene Rekenkamer, drs. A.P. Visser, het rapport bestudeerd 
en heeft er een afrondend gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de VNG, SIRA Consul
ting en de Unie van Waterschappen. De conclusies n.a.v. dit overleg leest u hieronder. 

Uit het verslag: 
1. Er wordt inhoudelijk gekozen voor scenario 4 uit het SIRA-onderzoek. [...] Bij dit scenario 

hoort het normbedrag van 1,84 euro per kiesgerechtigde dat uit het onderzoek komt. In 
totaal gaat het dan om 23,8 miljoen euro (exclusief de 10 gemeenten in het waterschap 
Vechtstromen die al hebben gestemd in 2013). Voor de verkiezingen in 2015 wordt het 
prijspeil van 2013 aangehouden, het bedrag wordt derhalve niet verder gecorrigeerd voor 
inflatie. Dit is een eerste stap naar doelmatigheidsverbetering. 

2. Er worden geen afspraken gemaakt over de financiering van de verkiezingen in 2019 noch 
de daarbij horende kosten. Bovenstaande afspraak geldt dus eenmalig. Na 2015 wordt 
gekeken worden hoe er een structurele oplossing voor het vergoeden van de extra kosten 
van gemeenten kan worden gevonden. Daarbij wordt rekening gehouden met de bredere 
discussie over de kosten van verkiezingen naar aanleiding van het rapport van de 
Commissie Van Beek. 

3. Tevens wordt nadrukkelijk afgesproken dat ook kostenbeheersing en verbetering van 
efficiency onderdeel van die procesafspraak zijn. Het SIRA-onderzoek geeft daartoe inzicht. 
De VNG geeft aan dat zij bij onderhandelingen met het Rijk over de invoering van 
elektronisch stemmen en tellen, nadrukkelijk aandacht zullen vragen voor het meer 
doelmatig organiseren van verkiezingen. Volgens de VNG moet het mogelijk zijn om in de 
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toekomst mits goed voorbereid een efficiencywinst te behalen van 10%. De VNG gaat hier 
in de voorlichting aan de gemeenten aandacht voor vragen. 

Zoals tijdens de ledenvergadering van 13 december 2013 afgesproken zijn voor beide partijen 
de bovenstaande afspraken bindend. 

Kortom de kosten komen uit op een totaal van 23,8 miljoen euro. Per kiesgerechtigde betekent 
dit dat de waterschappen 1,84 euro moeten afdragen in plaats van de eerder becijferde 1,86 
euro per kiesgerechtigde. Daarbij is de afspraak dat het om een eenmalige bijdrage gaat. Dit 
wordt gemeld bij de ministeries van l&M en BZK en verwerkt in een ministeriële regeling en 
opgenomen in de halfjaarlijkse circulaire vanuit BZK. De VNG heeft zich tevens geconformeerd 
aan een efficiëntere en kosteneffectievere organisatie van de verkiezingen in het algemeen. 

Hoogachtend, 

ir. ing. A.J. Vl 

/ 

Algemeen djfecteur 

/ 
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Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 
In deze ‘Questions & Answers’ zetten we de belangrijkste vragen over de 
waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus het wordt 
voortdurend aangevuld de komende tijd.  
 
 
1. Wanneer zijn de verkiezingen? 

De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen 
van de Provinciale Staten. 

 
2. Hoe lang zijn de stembureaus geopend? 

De stembureaus openen over het algemeen om 07.30u de deuren en sluiten om 21.00u. 
De openingstijden van mobiele en bijzondere stembureaus kunnen afwijken hiervan. Het 
is gebruikelijk dat gemeenten deze informatie op de stempas zetten. 

 
3. Hoeveel waterschappen nemen deel aan de verkiezingen? 

22 waterschappen nemen deel aan de verkiezingen. Waterschap Vechtstromen neemt 
geen deel aan de verkiezingen omdat zij in 2013, vanwege fusie, reeds verkiezingen 
hebben gehouden. Waterschap Blija Buitendijk heeft geen ingezetenen. 

 
Kieskring en stembureau 
 
4. Wat is een kieskring? 

Bij een aantal verkiezingen (Tweede Kamer en de Staten van een aantal provincies) 
wordt met kieskringen gewerkt. Dit zijn gedeelten van het gebied, waarin de verkiezing 
wordt gehouden en waarvoor aparte kandidatenlijsten kunnen worden ingediend.  
 

5. Kunnen er bij waterschappen meer kieskringen zijn? 
Nee. De waterschappen vormen elk een kieskring.   

 
6. Wat is een hoofdstembureau? 

Elke kieskring heeft een hoofdstembureau. 
 

7. Wat is het verschil tussen centraal stembureau en hoofdstembureau? 
Het hoofdstembureau zorgt voor: 
 de terinzagelegging van de voor de kieskring ingediende kandidatenlijsten; 
 de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau staat op de achterzijde 

van de stembiljetten; 
 de vaststelling van de stemtotalen binnen de kieskring. 
 
Het centraal stembureau is belast met: 
 de registratie van groeperingen; 
 de kandidaatstelling; 
 de vaststelling van de uitslag van de verkiezing. 
 
Omdat er bij de waterschapsverkiezingen sprake is van één kieskring, is het 
hoofdstembureau tevens het centraal stembureau. Dus al deze werkzaamheden worden 
door één en hetzelfde stembureau verricht. 

 
8. Wie is voorzitter van het hoofdstembureau/centraal stembureau? 

De voorzitter van het waterschap is de voorzitter van het hoofdstembureau/centraal 
stembureau. 
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9. Uit hoeveel leden bestaat het hoofdstembureau/centraal stembureau? 
Het hoofdstembureau/centraal stembureau bestaat uit vijf leden en drie 
plaatsvervangende leden die voor vier jaren worden benoemd.   
 

10. Wie benoemt de leden van het hoofdstembureau? 
De leden van het hoofdstembureau/centraal stembureau worden benoemd en ontslagen 
door het Dagelijks Bestuur van het waterschap. 

 
Registratie van groeperingen 
 
11. Moeten partijen zich registreren? 

Wanneer een partij haar naam/aanduiding boven de kandidatenlijst wil plaatsen, zal zij 
geregistreerd moeten zijn. 
De registratie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bij de Kiesraad 
werkt door naar de waterschapsverkiezingen. Dat wil zeggen dat als een partij voor deze 
verkiezing is geregistreerd, een aparte registratie voor de waterschapsverkiezingen niet 
meer nodig is. Voor niet bij de Kiesraad geregistreerde groeperingen is registratie bij het 
centraal stembureau van het waterschap noodzakelijk.  
Partijen, die bij de verkiezing 2008 waren geregistreerd én een kandidatenlijst hebben 
ingediend, zijn nog steeds geregistreerd en hoeven zich niet opnieuw te registreren. 
Bij Vallei en Veluwe is er geen sprake van vorige verkiezingen, omdat dit waterschap na 
fusie is ontstaan en met een overgangsbestuur werkt; hier moeten groeperingen zich 
registreren.. 
 

12. Waar moeten partijen zich registreren? 
Partijen,die zich willen registreren, doen dat bij het centraal stembureau van het 
waterschap waar zij een kandidatenlijst willen indienen. Het is niet mogelijk om in één 
keer voor alle waterschappen een  verzoek te doen. Zie ook het antwoord op vraag 11. 

 
13. Moeten groeperingen hun belang registreren? 

Neen. De Kieswet eist – dit in tegenstelling tot de huidige Waterschapswet – niet dat 
groeperingen moeten aantonen een belang te vertegenwoordigen bij de taakuitoefening  
van het waterschap. Bij nota van wijziging is deze eis uit het oorspronkelijke wetsvoorstel 
gehaald.. 

 
14. Wat zijn de kosten voor het registreren van een nieuwe lijst? 

De kosten voor het registreren bedragen €225,--. Dit bedrag krijgen de groeperingen 
terug als zij daadwerkelijk een kandidatenlijst hebben ingediend, tenzij het stemcijfer 
lager is dan 75% én aan de lijst geen zetel is toegewezen.  
 

Kandidaatstelling 
 

15. Wat moeten groepen doen om mee te mogen doen met de verkiezingen? 
Zij moeten: 
 op de dag van de kandidaatstelling (maandag 2 februari 2015) tussen 9.00 en 17.00 

uur door een kiesgerechtigde van het waterschap bij het centraal stembureau een 
kandidatenlijst laten indienen; 

 met de kandidatenlijst de verklaringen van bewilliging van de kandidaten inleveren; 
 kopieën van geldige legitimatiebewijzen overleggen van de kandidaten, die nog geen 

zitting hebben in het Algemeen Bestuur (NB: BSN-nummers e.d. mogen niet 
onleesbaar zijn gemaakt!); 

 indien vereist: zorgen voor voldoende (30) ondersteuningsverklaringen en deze met 
de kandidatenlijst bij het centraal stembureau inleveren; 

 met de kandidatenlijst van de kandidaten, die niet in het gebied van het waterschap 
wonen, een verklaring overleggen dat betrokkene zich bij verkiezing in het gebied van 
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het waterschap zal vestigen (NB: deze verklaring mag maar bij één waterschap 
worden afgegeven!); 

 tijdig een waarborgsom van € 225,-- aan het waterschap betalen en een bewijs 
daarvan overleggen bij de kandidaatstelling; 

 indien de kandidatenlijst met de naam van een groepering op de stembiljetten wil 
komen: de machtiging overleggen van de groepering dat de kiezer, die de 
kandidatenlijst inlevert bevoegd is deze naam boven de lijst te plaatsen.  

 
16. Hoeveel ondersteuningsverklaringen zijn nodig om deel te mogen nemen met een lijst? 

Voor het deelnemen aan de verkiezingen met een nieuwe lijst zijn 30 ondersteunings-
verklaringen nodig. Groeperingen, die al zetels hebben in het AB hoeven geen 
ondersteuningsverklaringen meer te overleggen. 

 
17. Mag een kandidaat ook zelf een verklaring van ondersteuning van de eigen lijst 

ondertekenen? 
Ja. 
 

18. Hoe moeten deze ondersteuningen worden aangeleverd?  
De personen, die een kandidatenlijst wensen te ondersteunen, moeten de betreffende 
verklaring in de periode van veertien dagen voor de dag van de kandidaatstelling ter 
secretarie van de gemeente, waar zij als kiezer zijn geregistreerd, ondertekenen. Zij 
moeten zich daarbij kunnen legitimeren. De gemeente tekent op het formulier aan dat 
betrokkene daadwerkelijk als kiesgerechtigde was ingeschreven. De formulieren worden 
vervolgens met de kandidaatstelling ingeleverd. 

 
19. Kunnen partijen een lijstverbinding aangaan? 

Ja, dit is mogelijk op basis van de regelgeving van de Kieswet. Partijen die een 
lijstverbinding aangaan moeten dit op de dag van de kandidaatstelling aangeven bij het 
centraal  stembureau. Het centraal stembureau beslist in een zitting over de geldigheid 
van een lijstencombinatie. Eis: de aanduidingen1 van de betreffende politieke 
groeperingen zijn geregistreerd bij het centraal stembureau. 

 
20. Kan een blanco lijst2 meedoen met de verkiezingen? 

Ja. Als een groepering niet is geregistreerd, kan zij niet met haar eigen naam op het 
stembiljet komen. Het wordt dan een zgn. blanco kandidatenlijst. 

 
21. Hoe vindt de nummering van lijsten plaats? 

Eerst in de volgorde van de stemmeraantallen bij de voorgaande verkiezingen, die lijsten 
die één of meer zetels in het huidige AB hebben en vervolgens op basis van loting de 
andere partijen. Voor Vallei en Veluwe zal – omdat er geen sprake is van voorgaande 
verkiezingen – tussen alle lijsten moeten worden geloot. 
 

22. Aan welke eisen moet iemand voldoen om kandidaat te zijn? 
Om kandidaat te kunnen zijn moet men kiesgerechtigd zijn voor de waterschaps-
verkiezingen (ingezetene, Nederlander of geldige verblijfstitel), niet uit het passief 
kiesrecht zijn ontzet en tenminste binnen de zittingsduur van het AB de leeftijd van 18 
jaar bereiken. 

 
23. Hoe gaat de kandidaatstelling te werk? 

Partijen kunnen bij de voorbereiding van hun kandidaatstelling gebruik maken van de 
OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen), waarin zij alle benodigde gegevens 
kunnen invullen en de betreffende formulieren uitdraaien.  

                                                      
1 Aanduiding: ‘naam’ waaronder de partij staat geregistreerd. 
2 Een blanco lijst is een kandidatenlijst waarboven geen naamsaanduiding staat. 
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Stemming en vaststelling uitslag 
  
24. Zijn er aparte stembureaus voor de waterschapsverkiezingen? 

Neen. In de wet is bepaald dat ieder stembureau een locatie is waar voor zowel 
provinciale staten als voor de waterschappen kan worden gestemd. 
 

25. Wie is kiesgerechtigd voor de waterschapsverkiezingen? 
- Een ingezetene (inwoner) van het waterschap, 18 jaar of ouder op de dag van 

stemming, is kiesgerechtigd.  
- Toegevoegd is dat een vreemdeling afkomstig van buiten de EU, net als bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, een verblijfsvergunning moet hebben.  
- Ingezetenen ontvangen hun stembescheiden van de gemeente, op basis van de 

gemeentelijke basisadministratie waarbij B&W moeten nagaan wie kiesgerechtigd is. 
 
26. Hoe wordt de uitslag vastgesteld? 

Het hoofdstembureau (dat nu in kieswettermen de rol van “centraal stembureau” vervult) 
berekent de uitslag van de verkiezingen. Met behulp van de Ondersteunende Software 
Verkiezingen kan het stembureau op basis van de uitslagen van de gemeenten binnen 
het gebied van het waterschap deze uitslag genereren. OSV voert alle noodzakelijke 
berekeningen uit. 

 
27. Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt? 

De uitslag wordt op de maandag na de verkiezingen in een openbare zitting (vanaf 10 
uur) wordt vastgesteld door het Centraal Stembureau. 

 
Communicatie 
 
28. Hoe zit het met de opkomstbevorderende campagne? 

Landelijk wordt er een Postbus 51 campagne gevoerd. Het ministerie van BZK zal het 
ministerie van Algemene Zaken opdracht hiervoor geven. Hierbij wordt ingezet op een 
gezamenlijke campagne gericht op het verhogen van de opkomst. Kernboodschap van 
de campagne: ‘er zijn verkiezingen’.  

 
29. Komt er een landelijke communicatiecampagne van de waterschappen? 

De Unie kent een beperkte landelijke campagne, zoals vastgesteld in de commissie 
CBCF van 13 september 2013. Centraal wat moet, decentraal wat kan. Hiervoor zijn 
beperkte middelen beschikbaar gesteld. Er komt geen landelijke publiekscampagne 
namens de waterschappen, maar er wordt ingezet op free publicity (media, virals, 
talkshows, op andere wijze de media zoeken met zogenaamde hot topics uit de 
waterwereld). Ook wordt een landelijk frame (toolkit) opgesteld ter ondersteuning van de 
regionale campagnes. 

 
30. Komt er een kieswijzer voor de waterschapsverkiezingen? 

Ja, het is een mooi middel om het beeld te versterken dat er wat te kiezen valt en het 
helpt partijen om zelf na te denken op welke punten ze zich profileren. De 
Ledenvergadering van de UvW heeft besloten om een Kieswijzer te bekostigen. Ook hier 
heeft de Unie van Waterschappen contact met het Interprovinciaal Overleg over de 
uitwerking van de stemwijzer. Regionaal wordt de partijen gevraagd mee te denken over 
de ‘vulling’ van de stemwijzer en de posities op de verschillende stellingen. Succes is 
afhankelijk van hoe goed het wordt ingevuld door de partijen en hun landelijke 
programma. De toolkit komt na 27 maart beschikbaar vanuit de werkgroep Communicatie 
en zal een groeidocument zijn dat later nog aanvullingen krijgt.  
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31. Is er een callcenter voor vragen omtrent de verkiezingen? 
De Kiesraad richt standaard bij alle verkiezingen een callcenter in voor ambtenaren, 
burgers en pers. Mogelijk kunnen we hier voor de waterschapsverkiezingen ook bij 
aansluiten. 
 

Verantwoordelijkheden 
 
32. Waarvoor zijn waterschappen  verantwoordelijk bij de organisatie van de verkiezingen? 

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het hoofdstembureau, het passieve deel van 
de uitvoering van verkiezingen. Hieronder valt:  
- de registratie van groeperingen 
- de kandidaatstelling; 
- het vaststellen van de uitslag; 
- de benoeming van de voor de ingezetenen gekozen leden van het algemeen bestuur. 
Verder zijn waterschappen verantwoordelijk voor de communicatie in de eigen regio. 
Hiervoor wordt een toolkit met basismateriaal samengesteld. 

 
33. Waarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk bij de organisatie van de verkiezingen? 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de totale uitvoering van de verkiezingen, het 
actieve deel van de uitvoering van verkiezingen. Hieronder valt:  
- het versturen van oproepkaarten; 
- het verspreiden van de kandidatenlijsten; 
- het uitgeven van vervangende stempassen; 
- het uitgeven van kiezerspassen (waarmee binnen het hele gebied van het 

waterschap kan worden gestemd; 
- het drukken van de stembiljetten; 
- het bijhouden van registers van vervallen stempassen; 
- het bemensen van stembureaus; 
- het huren van stemlocaties; 
- het plaatsen van stembussen; 
- het plaatsen van verkiezingsborden; 
- het tellen van de stemmen. 

 
34. Hoe gaat het tellen van de stemmen in zijn werk? 

De stembureaus tellen de stemmen aansluitend aan het tellen van de stemmen voor 
Provinciale Staten. In sommige gemeenten zullen de stemmen gelijktijdig worden geteld, 
dit is aan de gemeenten zelf of zij hiertoe in staat zijn (ruimte, inzet). Er moet aansluitend 
aan de stembusgang geteld worden dus het mag niet de volgende dag. Binnen de 
experimentenwet wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in een aantal gemeenten een 
proef gedaan met centraal tellen van de stemmen. Mogelijk zullen ook bij de verkiezingen 
voor PS en AB dergelijke pilots plaatsvinden.  
 

35. Welke aanpassingen in het GBA zijn nodig? 
Dit is op dit moment nog onduidelijk. Met de VNG, BZK en de NVVB wordt intensief 
overlegd over mogelijke oplossingsrichtingen. We houden u hiervan op de hoogte.  

 
36. Wat is OSV? 

OSV is ondersteunende software voor de verkiezingen zoals dat door de Kiesraad is 
gemaakt. Hiermee kunnen partijen hun lijsten indienen en met deze software kunnen 
gemeenten hun kieslijsten afdrukken. De Kiesraad heeft aangegeven deze software aan 
te passen voor de waterschapsverkiezingen en zal cursussen verzorgen voor de omgang 
hiermee. Met OSV kunnen alle formulieren die nodig zijn worden (aan)gemaakt, hiervoor 
hoeven dus geen standaarden ontwikkelt te worden. 
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37. Wie versturen de stempassen en de kieslijsten? 
De gemeenten versturen de stempassen en de kieslijsten. 
 

38. Zijn de stempassen te herkennen? 
Ja. In het Kiesbesluit zal worden bepaald dat de stempassen van verschillende kleuren 
worden voorzien. De bedoeling is dat ook stembiljetten van verschillende waterschappen 
een verschillende kleur krijgen om snel onderscheid te kunnen maken. 

 
39. Hoeveel stembussen zijn er op een stembureau? 

Om het onderscheid te maken tussen de twee verkiezingen moet er op de stembureaus 
sprake zijn van een aparte stembus voor de waterschapsverkiezingen en een aparte 
stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten. 

 
40. Wie bemensen de stembureaus? 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bemensing van de stembureaus. Zij leiden 
hiervoor mensen op en regelen de vergoeding. Waterschappen kunnen waterschappers 
stimuleren om zich op te geven als lid van een stembureau. 

 
41. Wie plaatsen de verkiezingsborden? 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van verkiezingsborden voor de 
verkiezingen zodat partijen hun posters kunnen aanplakken. 

 
42. Wie tellen de stemmen? 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. Het tellen vindt 
plaats direct de dag van de verkiezingen (en uitlopend in de nacht van de 
daaropvolgende dag). 
 

43. Wie is verantwoordelijk voor een hertelling? 
Indien er onduidelijkheid ontstaat over de uitslag van een stembureau zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de hertelling. Waterschappen krijgen een eenduidige uitslag van 
gemeenten aangeleverd.  
 
Het centraal stembureau kan tijdens de zitting tot nieuwe stemopneming van één of meer 
stembureaus besluiten indien er een ernstig vermoeden bestaat dat zodanige fouten zijn 
gemaakt dat dit invloed zou kunnen hebben op de zetelverdeling.  

 
44. Wat is een proces-verbaal? 

Het proces-verbaal is de wettelijke rechtsgeldige uitslag van de verkiezingen zoals 
vastgesteld door de stembureaus. 
 

45. Hoe worden de processen-verbaal van het stembureau aangeleverd aan de 
waterschappen? 
De in de processen-verbaal neergelegde gegevens worden door de gemeenten in OSV 
ingevoerd. Deze gegevens gaan niet via internet naar de waterschappen, maar moeten 
(op een usb-stick bijvoorbeeld) met de originele exemplaren van de processen-verbaal 
van de stembureaus naar het centraal stembureau worden overgebracht.   

 
46. Wie moet de processen-verbaal bewaren en voor hoe lang? 

Voor processen-verbaal van het centraal stembureau zelf gelden de termijnen die 
voortvloeien uit de Archiefwet. De Kieswet bevat alleen bepalingen inzake de vernietiging 
van stembiljetten en de processen-verbaal van de (gemeentelijke) stembureaus: 
daarvoor geldt een termijn van drie maanden nadat onherroepelijk over de toelating van 
de nieuw gekozen leden is beslist. Van deze vernietiging moet overigens ook weer een 
proces-verbaal worden opgemaakt door het centraal stembureau. 
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47. Hoe worden de processen-verbaal van het stembureau aangeleverd aan de 

waterschappen? 
De processen-verbaal worden door OSV gegenereerd. 

 
48. Wie moet de processen verbaal bewaren en voor hoe lang? 

Voor processen-verbaal gelden de termijnen die voortvloeien uit de Archiefwet. De 
Kieswet bevat alleen bepalingen inzake de vernietiging van stembiljetten. 

 
49. Moeten er contacten worden gelegd met gemeenten vanuit de waterschappen? 

In principe zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering en stelt het 
hoofdstembureau alleen formeel de uitslag vast. Het is aan te raden om contacten op 
te bouwen bij gemeenten voor eventuele calamiteiten en om afspraken te maken over 
onderwerpen die elkaar overlappen. Dit zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is.  

 
 

50. Met wie moeten waterschappen contact opnemen als er vragen zijn? 
Waterschappen kunnen altijd contact opnemen met het projectteam verkiezingen dat 
is ingericht bij de Unie van Waterschappen (Martijn Brabander, mbrabander@uvw.nl). 
Daarnaast is er de informatielijn verkiezingen van de Kiesraad (070-4267329). 

 
51. Met wie moet er contact worden opgenomen als er vragen zijn vanuit gemeenten? 

Gemeenten moeten in eerste instantie altijd contact opnemen met de 
verantwoordelijken voor verkiezingen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG). De verwachting is dat ook zij een vast aanspreekpunt zullen benoemen. 

 
Politiek bestuurlijk 
 

52. Hoe zit het met de ondersteuning van de groeperingen? 
De politieke groeperingen zijn zelf verantwoordelijk voor het voeren van hun eigen 
campagne. Het is aan de waterschappen zelf om eventueel activiteiten te faciliteren. 
Waterschappen kunnen, in overleg met hun bestuur, bepalen in hoeverre de politieke 
groeperingen worden ondersteunt in hun campagne. De projectleiders ontvangen een 
handvat hierin wat de landelijke richtlijn is.   

 
53. Hoe lang blijft het dagelijks bestuur aan na de verkiezingen? 

Het dagelijks bestuur van het waterschap blijft aan totdat het nieuwe algemeen 
bestuur minstens de helft van hun opvolgers heeft benoemd. Dagelijks bestuursleden 
die niet in het nieuwe algemeen bestuur zijn gekozen, maken daar ook deel van uit 
na de verkiezingen. De uiterste termijn voor het benoemen van een nieuw dagelijks 
bestuur betreft drie maanden. Indien er geen nieuw dagelijks bestuur wordt gevormd 
neemt de voorzitter van het waterschap de taken van het dagelijks bestuur waar. 

 
54. Vinden er bij een fusie tussentijdse verkiezingen plaats? 

Neen. In het geval van een fusie wordt een overgangsbestuur benoemd bij besluit 
van Provinciale Staten. Het overgangsbestuur blijft zitten tot aan het moment van 
aantreden van het bestuur van het opgerichte waterschap dat wordt samengesteld op 
basis van de verkiezingen binnen het nieuwe gebied, deze verkiezingen vinden plaats 
gelijktijdig met de verkiezingen in de andere waterschappen. Tussentijdse 
verkiezingen vinden dus voortaan niet meer plaats. Een en ander is geregeld in het 
nieuwe artikel 29 Waterschapswet.   

 
55. Hoe gaat de benoeming van de geborgde zetels in zijn werk? 

De huidige procedure voor de benoeming van de geborgde categorieën blijft 
ongewijzigd. Deze is verankerd in artikel 14 van de Waterschapswet. 
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56. Hoeveel voorkeurstemmen heeft een kandidaat nodig om gekozen te worden? 

Een kandidaat heeft 25% van de kiesdeler nodig om met voorkeurstemmen te 
worden gekozen. De kiesdeler wordt bepaald door het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen te delen door het totaal aantal te vervullen zetels.  

 
57. Hoe worden de restzetels verdeeld? 

De verdeling van de restzetels is gebaseerd op de Kieswet. Dit betekent dat bij een 
zetelaantal van 19 of meer de verdeling plaatsvindt op basis van ‘de grootste 
gemiddelden’. Bij minder dan 19 zetels geldt de methode van ‘grootste overschotten’. 
De meeste waterschappen hebben meer dan 19 zetels voor de categorie 
ingezetenen (hoe dit in de praktijk werkt wordt de volgende keer uitgewerkt). 

 
Kosten 
 

58. Hoe gaat de betaling van de kosten aan gemeenten in zijn werk? 
Dit is op dit moment nog niet duidelijk. De bedoeling is dat de waterschappen, 
eventueel middels een ministeriële regeling, via een jaarlijkse afdracht aan 
gemeenten betalen voor de kosten van de gecombineerde stembusverkiezingen. De 
hoogte en duur van deze vergoeding wordt nader bepaald.  

 
Diversen 
 

59. Wat is Stemmen in een willekeurig stembureau (SWS)? 
Stemmen in een willekeurig stembureau betekent dat iedere kiezer in een gemeente 
zijn stem kan uitbrengen in ieder stembureau. In elke gemeente die geheel in  één 
waterschap ligt, kan iedere stemgerechtigde bij  alle stembureaus in de betreffende 
gemeente stemmen. Vanwege de complexiteit van de uitvoering heeft de minister dit 
principe losgelaten voor de waterschapsverkiezingen waarbij meerdere 
waterschappen in één gemeente liggen. 

 
60. Wat is Stemmen in het waterschap (SIW)? 

In het algemeen is het principe Stemmen in het waterschap geldend. 
Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen in een stembureau binnen hun 
waterschapsgrenzen, binnen hun gemeente. Buiten hun gemeente hebben ze een 
kiezerspas nodig (zie ‘Kiezerspas’). Buiten de waterschapsgrenzen en in hun eigen 
gemeente is soms beperkt SWS van toepassing. (zie SWS). 

 
61. Wat is een kiezerspas? 

Met een kiezerspas kan een stemmer ook buiten zijn eigen gemeente zijn stem 
uitbrengen. Een kiezerspas is verkrijgbaar op het stadhuis van de gemeente. Een 
stem moet wel binnen de grenzen van het waterschap worden uitgebracht.  

 
 
 
Zijn er vragen die je mist in de lijst? Mail ze naar jmeijeren@uvw.nl dan nemen we ze mee bij 
de update van dit bestand. Regelmatig wordt een nieuwe versie verspreid.  

mailto:jmeijeren@uvw.nl
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1. Project in het kort 
 
1.1. Aanleiding 
In 2008 zijn de laatste waterschapsverkiezingen gehouden. Met een wetswijziging is de 
zittingsduur van de huidige waterschapsbestuurders verlengd. De huidige regering heeft 
afgesproken dat de eerstvolgende waterschapsverkiezingen directe verkiezingen zullen zijn 
en gelijktijdig zullen plaatsvinden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De 
verkiezingsdag daarvoor is 18 maart 2015. 
 
Het wetsvoorstel Aanpassing waterschapsverkiezingen is inmiddels in Tweede en Eerste 
Kamer aangenomen en zal op een later tijdstip in werking treden. De uitwerking in 
Kiesbesluit en Waterschapsbesluit vindt momenteel plaats. Het is de bedoeling dat al deze 
wijzigingen tegelijk in werkingtreden op 1 juli 2014. 
 
1.2. Doel 
Het doel is dat de verkiezingen rechtsgeldig en rechtmatig verlopen. 
 
1.3. Organisatie 
De organisatie van de verkiezingen voor een nieuw bestuur is in onze organisatie belegd bij 
het hoofd afdeling Bestuursondersteuning. Deze afdeling levert de projectleider en 
secretaris. In de projectgroep Verkiezingen 2015 zijn verschillende disciplines 
vertegenwoordigd: juridisch, communicatie, gegevensbeheer-belastingen, ict. Voor de 
samenstelling zie hoofdstuk 5. 
 
Evenals de vorige waterschapsverkiezingen zullen deze verkiezingen nieuw voor ons zijn. 
Het onderdeel verkiezingen voor de categorie ingezeten is geheel gewijzigd. Een aanzienlijk 
deel van de organisatie van de verkiezingen zal nu bij de gemeente liggen. De verkiezingen 
voor de andere categorieën: bedrijven, ongebouwd en natuurterreinen zijn voor ons aandeel 
ongewijzigd. Voor de categorieën zelf zijn er wel enkele veranderingen in hun eigen 
organisatie rondom de verkiezingen. 
 
1.4. Planning 
In het gehele project van de waterschapsverkiezingen zijn een aantal fasen te 
onderscheiden: 

- Voorbereiding:    januari 2014 tot en met juni 2014 
- Registratie en kandidaatstelling:  juli 2014 tot en met februari 2015 
- Verkiezing:    18 maart 2015 
- Nieuw bestuur:   maart 2015 tot en met mei 2015 

In hoofdstuk 6 zijn de werkzaamheden in de verschillende fases nader uitgewerkt 
 
1.5. Financiën 
Voor het organiseren van de verkiezingen voor het bestuur in 2015 is voorlopig €800.000,- 
begroot vanwege de onbekendheid van de kosten van deze nieuwe verkiezingen. Dit bedrag 
is gebaseerd of de vorige verkiezingen. De kosten van de verkiezingen bestaan uit een 
bijdrage aan de organisatie van de verkiezingen. Alle waterschappen dragen hier aan bij. 
Voor deze verkiezingen is het totaal van die bijdrage vastgesteld op 23,8 miljoen euro, per 
stemgerechtigde komt dit neer op €1,84. Voor ons waterschap zal de bijdrage in totaal 
neerkomen op € 1.104.000,-. De bijdrage zal betaald worden aan onze Minister van 
Infrastructuur en Milieu (artikel 98 lid 2 Waterschapswet – gewijzigd, nog niet in werking 
getreden) 
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2. Resultaat en kwaliteit 
 
2.1. Resultaat 
De waterschapsverkiezingen voor de categorie ingezeten zijn direct en worden -anders dan 
de vorige keer- op één dag gehouden. Iedere stemgerechtigde kan in het stembureau binnen 
zijn waterschap in zijn gemeente een stem uitbrengen. Tegelijk kan een stem worden 
uitgebracht voor de provinciale staten (indien men daarvoor kiesgerechtigd is, de eisen 
verschillen namelijk). 
 
Voor deze verkiezingen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het actieve deel van de 
verkiezingen: versturen oproepkaarten, verspreiden kandidatenlijsten, uitgifte vervangende 
stempas, uitgifte kiezerspas, drukken stembiljetten, bijhouden registers vervallen 
stempassen, bemensen stembureaus, huren van stemlocaties, plaatsen van stembussen, 
plaatsen van verkiezingsborden en tellen van de stemmen. 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het hoofdstembureau, het passieve deel van de 
uitvoering van verkiezingen: registratie van de groeperingen, de kandidaatstelling, vaststellen 
van de uitslag en de benoeming van de voor de ingezetenen gekozen leden van het 
algemeen bestuur. Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor de communicatie in 
zijn eigen regio. In de bijlage zijn de verantwoordelijkheden voor de projectgroep meer in 
detail uitgewerkt. 
 
2.2. Randvoorwaarden 
Voor het slagen van het project is het cruciaal dat steeds voldoende mensen en middelen 
beschikbaar zijn gedurende de duur van het project. Uit de vorige evaluatie ligt daar een 
aanbeveling om projectgroepleden ten behoeve van het project vrij te stellen van de 
reguliere taken. Met de afdelingshoofden van de projectgroepleden, alsmede de BghU 
worden/zijn afspraken gemaakt over de inzet van hun mensen. 
 
2.3. Te behalen kwaliteit 
Voor een rechtmatige en rechtsgeldige verkiezing is accuratesse een vereiste. Op 
onderdelen in dit proces zijn geen fouten toegestaan, daar is de te behalen kwaliteit op een 
schaal van 1-10 een 10, voor de andere onderdelen is een 8 het doel.  
Het projectteam wordt door de landelijke projectgroep van de Unie van Waterschappen 
ondersteund en kan altijd een beroep doen op de kennis van de landelijke juridische 
werkgroep.  
 
2.4. Besluitvorming 
De dijkgraaf is portefeuillehouder verkiezingen. Met hem stemt de projectleider steeds af als 
dat nodig is. Met regelmaat vindt een portefeuillehouderoverleg plaats, waar ook de 
secretaris-directeur aan deelneemt. De bestuurlijke contactmomenten zijn: 

- voorjaar 2014: informeren algemeen bestuur over de verkiezingen,  
inclusief plan van aanpak en communicatieplan met bijbehorende budgetten en 
bepalen gemeente van vestiging van het hoofdstembureau; 

- voorjaar 2014, uiterlijk begin juli 2014: instellen stembureau, door dagelijks bestuur 
- gedurende 2014-2015: regelmatig portefeuillehouderoverleg voeren, zodat 

portefeuillehouder het college en AB kan informeren over de voortgang 
- zodra bekend: resultaten registratiefase melden aan college en AB 
- zodra bekend: uitslag stemming melden aan college en AB 

 
2.5. Evaluatie 
Na afloop van de verkiezingen in april/mei vindt de evaluatie van het verkiezingsproces 
plaats. Bij de evaluatie wordt het bestuur betrokken.  
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De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de vorige verkiezingen zijn opgenomen 
in de bijlage. De aanbevelingen zijn -waar mogelijk- verwerkt. Door dat de wetgeving erg 
lang op zich liet wachten is de aanbeveling eerder beginnen met het project niet 
gerealiseerd. 
 
 
3. Risicomanagement 
 
3.1. Risico(analyse) 
Welke risico’s kunnen worden onderscheiden die mogelijk invloed hebben op het succesvol 
kunnen doorlopen van het project en daarmee het behalen van de doelstelling? 
 
risico oorzaak gevolg kans maatregel 
niet beschikbaar 
projectgroepleden 

andere urgente 
werkzaamheden 

planning komt in 
gevaar en/of 
kwaliteit wordt 
niet gehaald 

middel afspraken met 
leidinggevenden 
om mensen vrij te 
maken. Taak 
projectleider. Bij 
problemen 
hogere laag. 

software rondom GBA 
niet tijdig aangepast 

complexheid en veel 
partijen betrokken, wie is 
verantwoordelijk 

problemen met 
opstellen 
kiezersbestand 

middel Unie zet hier 
maximaal op in, 
lijkt nu goede 
oplossingsrichting 
in zicht 

OSV software van de 
Kiesraad niet tijdig 
aangepast 

Kiesraad regelt het niet 
tijdig 

problemen met 
verwerken 
registratie en 
kandidaatstelling

klein Unie vragen hier 
ook aandacht op 
voortgang te 
bewaken 

negatieve pers rond 
verkiezingen 

tegenstanders van 
waterschappen grijpen 
verkiezingen aan om punt 
te maken 

opkomst lager, 
legitimatievraag 
komt op 

groot rekening mee 
houden in de 
campagne, 
proactief op 
inspelen... 

onduidelijkheid voor 
kiezer waar hij mag 
stemmen 

verschillende gemeenten 
liggen in de grens van 
meerdere waterschappen 

opkomst lager  klein goede 
communicatie 

lagere opkomst voor 
de 
waterschapsverkiezing
en dan voor de 
provinciale staten 
verkiezingen 

de meeste 
stemgerechtigde krijgen 
twee oproepkaarten, een 
voor de provincie en een 
voor de 
waterschapsverkiezingen  

opkomst lager middel goede 
communicatie 

ondersneeuwen van 
de waterschappen 
door de grotere media-
aandacht voor de 
provinciale staten 
verkiezingen 

de provinciale verkiezingen 
zulllen veel aandacht 
krijgen vanwege de 
doorwerking naar de 
samenstelling Eerste 
Kamer 

opkomst lager middel goede 
communicatie 

 
3.2. Projectbeheersing 
De projectleider informeert afdelingshoofd Bestuursondersteuning en maakt afspraken over 
de wijze van terugkoppeling.  
De projectsecretaris zorgt voor een accurate documentenopslag. In DM is een map 
beschikbaar gesteld (T:Ondersteuning, T:Bestuurlijke organisatie, T:Waterschapsverkiezingen, 
T:Verkiezingen 2014/2015, T:dossier Verkiezingen AB 2014) 
Uren kunnen worden geschreven op: nummer 7082 (indirecte uren) 
De projectleider maakt periodiek financiële en urenoverzichten. 
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4. Communicatie 
 
Voor het communicatietraject voor de verkiezingen is een afzonderlijk plan opgesteld. 
 
 
5. Projectorganisatie 
 
Betrokken bestuurders/secretaris1 
1. Patrick Poelmann, dijkgraaf, portefeuillehouder Verkiezingen, voorzitter stembureau; 
2. Els van der Vorm – Gouman, hoogheemraad, vice-voorzitter stembureau; 
3. Joke Goedhart, secretaris-directeur, lid stembureau 
 
Opdrachtgever 
Cor Vos, opdrachtgever, lid stembureau 
 
Projectleider 
Karin Wijma, plaatsvervangend lid stembureau 
 
Projectgroep 
In de projectgroep zijn medewerkers van alle (ambtelijke)partijen betrokken. De projectgroep 
komt zo vaak als nodig bij elkaar om de voortgang en acties te bespreken. 
De projectgroepleden zijn verantwoordelijk voor gezamenlijke verdeling van de 
werkzaamheden, tijdig uitvoeren van acties en de interne informatie van de organisaties. 
Ook het opstellen - en uitwerken van voorstellen voor bestuurders en het zorgen voor 
draagvlak valt binnen de taken van de projectgroep. De capaciteitsplanning ziet er als volgt 
uit (wordt lopende het project ingevuld). 
 
Naam Functie Taken / verantwoordelijkheden Uren 

fase 
1 

Uren 
fase 
2 

Uren 
fase 
3 

Uren 
fase 
4 

Uren 
totaal 

Karin 
Wijma 

beleidsadviseur 
juridische zaken 

projectleider, plaatsvervangend lid 
stembureau 

     

Ellen 
Kaiser 

beleidsadviseur 
juridische zaken 

secretaris projectgroep      

Cor Vos afdelingshoofd 
Bestuursondersteuning 

opdrachtgever      

Caroline 
Feith 

medewerker 
bestuuszaken 

notuleren en ondersteunen       

Astrid 
Russchen 

communicatie-
adviseur 

opstellen communicatieplan      

..... communicatie-
adviseur 

vullen website met info over 
verkiezingen en up to date houden 

     

Albertine 
Posthumus 

adviseur 
gegevensbeheer 

het aandeel van gegevensbeheer in 
eigen huis verzorgen 

     

Richard 
Dalebout 

specialist 
gegevensbeheer 
(BghU) 

toets kiezersbestand c.q. controle 
adresgegevens  

     

  Totaal aantal uren      

 

                                                 
1 Samenstelling stembureau zie bijlage .. 
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6. Planning 
 
Planning 
De planning start op januari 2014 en loopt door tot en met 31 mei 2015. Binnen deze periode 
liggen vier fasen. De werkzaamheden zullen worden uitgewerkt in deelplannen van de 
aandachtsgebieden juridische zaken, communicatie en gegevensbeheer. 
 
Fase 1 – Voorbereiding    januari 2014 tot en met juni 2014 
Nr Acties 
01 Vaststellen plan van aanpak 
02 Projectorganisatie inrichten en starten 
03 Ontwikkelen communicatiecampagne 
04 Informeren algemeen bestuur 
05 Informeren regionale belangengroepen 
06 Instellen stembureau 
07 Opstellen bestuursvoorstel voor onze eigen activiteiten 
08 Start uitvoeren communicatiecampagne 
09 Instructiebijeenkomst ondersteunende software verkiezingen (OSV) 
10 Kennismakingsbijeenkomst met coördinatoren verkiezingen van de gemeenten 

 
Fase 2 – Registratie/kandidaatstelling  juli 2014 tot en met 17 maart 2015 
Nr Acties 
01 Registratie belangengroepen (uiterlijk 22 december 2014) 
02 Kandidaatstelling (2 februari 2015) 
03 Controle en autorisatie kiezersbestand 
04 Bekendmakingen en terinzagelegging 
05 Uitvoeren communicatiecampagne 

 
Fase 3 – Verkiezingsdag    18 maart 2015 + uitloop 
Nr Acties 
01 Hoofdstembureau / vaststellen uitslag  

(officiële uitslag wordt op maandag 23 maart 2015 vastgesteld) 
02 Uitvoeren communicatiecampagne 

 
Fase 4 – Nieuw bestuur    maart 2015 tot en met mei 2015 
Nr Acties 
01 Aanvaarden benoeming 
02 Onderzoek geloofsbrieven 
03 Bijeenkomst gekozenen 
04 Afscheidsvergadering oud bestuur 
05 Eerste vergadering nieuw bestuur 
06 Beëdiging leden algemeen bestuur 
07 Kiezen dagelijks bestuur (voordracht is apart traject / valt buiten deze opdracht) 
08 Evaluatie van het project 
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7. Financiën 
 
Voor het organiseren van de verkiezingen voor het bestuur in 2015 is voorlopig €800.000,- 
begroot. Inmiddels is het totale bedrag dat de waterschappen gezamenlijk moeten 
opbrengen voor de verkiezingen vastgesteld. Het is lang onderwerp van geschil geweest 
tussen Unie van Waterschappen en de VNG. De Algemene rekenkamer heeft hierin 
bemiddeld. De route van betaling is al wel duidelijk dat zal via het Rijk plaatsvinden. Maar 
ook de wijze van betaling is nog onderwerp van gesprek, rekening moet worden gehouden 
met betaling in eens.  
 
Het bedrag is vastgesteld op €1,84 per kiesgerechtigde. Dat betekent op basis van het 
aantal kiesgerechtigde een bijdrage voor ons waterschap van €1,104 miljoen. Daarnaast is 
het nog nodig om middelen vrij te maken voor de communicatie. De waterschappen zijn 
namelijk zelf verantwoordelijk voor de communicatie over de verkiezingen in hun eigen regio. 
Landelijk wordt de opkomstbevorderende campagne verzorgd. Het accent van de uitgaven 
voor het onderdeel communicatie zal in 2015 liggen. 
 
Kosten waterschapsverkiezingen 2015 
bijdrage centrale activiteiten, afdragen aan ministerie € 1.104.000,- 
communicatiecampagne HDSR variant 2 € 110.000,- 
extra kansen post communicatie p.m. tot een maximum € 25.000,- 
indirecte uren € 50.000,- 
Totaal €  1.289.000,- 
 
 
8. Informatie 
 
Informatie-gegevensbeheer 
Bijzonder aan deze waterschapsverkiezingen is dat de samenstelling van het kiezersbestand 
én niet in onze handen is én niet zonder meer door de gemeente alleen kan plaatsvinden. In 
de huidige Basisregistratie Personen (voorheen GBA) is geen gegeven opgenomen over het 
waterschap. Hiervoor moet nog een aanpassing gemaakt worden in een van de systemen. 
Alle betrokken partijen zijn hierover met elkaar in gesprek. De laatste variant waar nu aan 
gewerkt wordt is een oplossing in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Door de 
kaartsystemen van gemeenten en waterschappen te combineren kunnen de grenzen worden 
bepaald. 
Het is de bedoeling dat de testfase wordt ingebouwd alvorens de gegevens definitief worden 
gemaakt in de systemen. Naar verwachting zal hierbij de samenwerking tussen de 
gegevensbeheerders van het waterschap en de BghU vereist zijn. 
 



Plan van aanpak Waterschapsverkiezingen 2015-HDSR 

 
Bijlage 
 
 
Taken projectgroep in detail-afbakening 
Onder de verantwoordelijkheid en coördinatie van de projectgroep verkiezingen 2015 worden 
de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- ontwikkelen en uitvoeren regionale communicatiecampagne 
- actief voorlichten belangengroepen/kandidaten om zich verkiesbaar te stellen 
- informeren bestuur, medewerkers 
- functioneren hoofdstembureau 
- registratie belangengroepen 
- registratie kandidaten 
- controleren en autorisatie kiezersbestand 
- benoeming kandidaten geborgde zetels 
- fysiek transport processen-verbaal naar waterschappen 
- vaststellen en bekendmaken van de verkiezingsuitslag 
- start nieuw bestuur, benoeming, beëdiging etc. 

 
Ter afbakening, onder dit project valt niet: 

- invoeren gegevens waterschappen in ondersteunende software (OSV) 
- het maken van stempassen 
- het versturen van oproepkaarten, stempassen en eventueel door waterschap 

aangeleverde informatiefolder 
- verstrekken van kiezerspassen 
- verstrekken van volmachten 
- opstellen register ingetrokken stempassen 
- bekendmaking kandidatenlijsten 
- instructie stembureauleden 
- verkiezingsborden plaatsen 
- advertenties verplichte aankondigingen 
- het drukken van stembiljetten 
- het verspreiden van stembiljetten naar stembureau 
- huur locaties 
- aanschaffen stembussen 
- maken van digitale registers ingetrokken stempassen 
- bemensen stembureaus 
- catering stembureaus 
- tellen van de stemmen 
- inzetten extra tellers 
- opstellen processen-verbaal voor waterschap 
- landelijke communicatiecampagne / pers / informatienummer / kieswijzer 
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Uit de evaluatie 
Uit de evaluatie van de vorige verkiezingen kwam als conclusie dat de verkiezing hoewel 
goed en rechtsgeldig verlopen wel een teleurstellend was qua opkomst. Mede door het niet 
doorgaan van internetstemmen was de opkomst niet noemenswaardig gestegen ten opzichte 
van de voorgaande verkiezingen (0,1 %).  
Ten aanzien van de organisatie van de verkiezingen zijn de volgende aanbevelingen 
gedaan: 

- stel een projectplan met bijbehorend tijdschema op; 
- qua samenstelling van de projectgroep, voeg een medewerker voor de website toe; 
- aandacht voor de belasting van de medewerkers, voldoende vervanging voor hun 

reguliere taken inschakelen; 
- eerder beginnen met het project. 

Voor de communicatie in het project zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: 
- behoud de verkiezingskrant (h-a-h-krant) 
- geef de website een belangrijkere rol 
- eerder beginnen met de actieviteiten waaraan de deelnemende lijsten meedoen. En 

hiervoor ook eerder publiciteit genereren. 
 
Het stembureau 
Ten behoeve van de waterschapsverkiezingen moet een stembureau ingesteld worden. De 
leden van dit stembureau hebben zitting voor vier jaar. De dijkgraaf is bij wet voorzitter van 
het stembureau. Daarnaast moeten vier leden en drie plaatsvervangend leden van het 
stembureau worden benoemd. Voorgesteld wordt: 
- Els van der Vorm-Gouman (plv.voorzitter)  
- Guus Swillens 
- Joke Goedhart (secretaris-directeur) 
- Cor Vos (opdrachtgever) 
- Ted van Keulen (plaatsvervangend lid) 
- George Rouhof (plaatsvervangend lid) 
- Karin Wijma (plaatsvervangend lid, projectleider) 
 
Het stembureau is in wettelijke zin tevens hoofdstembureau en centraal stembureau. 
Voorgesteld wordt als vestigingsgemeente van het hoofdstembureau de gemeente Houten, 
zijnde plaats van vestiging van het waterschap. 
 



Waterschapsverkiezingen 2015 
 

Discussiestuk communicatie  
 
1. Inleiding 
Op 18 maart 2015 vinden bij alle waterschappen in Nederland verkiezingen voor een nieuw 
waterschapsbestuur plaats. Dat gebeurt tegelijkertijd met de verkiezingen voor de provinciale 
staten van de provincies. Dit betekent dat alle stemgerechtigden van 18 jaar en ouder op 18 
maart 2015 een stem kunnen uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. Overigens zijn de 
stemgerechtigden voor beide verkiezingen niet gelijk. Voor de waterschappen mag iedereen 
die 5 jaar in Nederland verblijft stemmen. Voor provinciale staten zijn dit alleen formele 
Nederlanders. De kandidaten zijn verbonden aan groeperingen (lijsten). 
Voor de communicatie zijn op landelijk niveau een communicatiestrategie en –doelstellingen 
beschreven. Deze zijn uitgangspunt voor dit discussiestuk.  
 
2. Een korte communicatieanalyse 
Aan de ene kant mag het onderwerp water zich op steeds meer belangstelling verheugen. 
Dat komt bijvoorbeeld door problemen met water in het buitenland en de klimaatverandering. 
Maar ook recente wateroverlast in ons eigen beheergebied heeft veel aandacht gehad in de 
media en bij burgers. 
Tegelijkertijd moeten we constateren dat burgers weinig betrokken zijn bij de waterschappen 
en waterschapsbesturen. De relatieve onbekendheid van de organisatie helpt niet om het 
waterschapswerk onder de aandacht te brengen en kiezers te motiveren daadwerkelijk hun 
stem uit te brengen bij de verkiezingen. 
 
De kansen 
Gecombineerde verkiezingen  
Communicatief gezien biedt de combinatie met de verkiezingen voor Provinciale Staten 
kansen. We liften mee op de landelijke aandacht voor de verkiezingen (oa Postbus 51 
campagne: Er zijn verkiezingen. Ga stemmen). De verwachting is ook dat met name politieke 
partijen extra aandacht zullen besteden aan waterthema’s. Voor hen een kans om bij twee 
verkiezingen te ‘scoren’.  
De ‘waterpartijen’ zullen hierdoor waarschijnlijk extra hun best doen om zich te profileren, om 
niet onder te sneeuwen bij de landelijke partijen.  
Bij deze kans is het wel van belang om de samenwerking op provinciaal niveau met 
waterschappen én de provincie tot stand te brengen. De eerste contacten zijn hiervoor reeds 
gelegd. 
 
De bedreigingen 
- De waterschappen lopen de kans onder te sneeuwen in het politieke geweld van met 

name de landelijke thema’s van de provinciale verkiezingen. Bij de verkiezingen voor de 
provinciale staten staan waarschijnlijk meer dan ooit de gevolgen voor de samenstelling 
van de Eerste Kamer en dus het huidig kabinet prominent in de schijnwerpers. De 
kopstukken van de ‘waterfracties’ zijn ook minder bekend.  

- Een lage opkomst voor de waterschapsverkiezingen, ondanks de combinatie en dat we 
hierop ‘afgerekend’ worden door de media 

- De kosten van de gecombineerde verkiezingen, maken onze verkiezingen duurder, dat 
zullen we uit moeten leggen  

- Tegelijkertijd stemmen voor twee overheden kan verwarrend / diffuus werken voor 
kiezers 

- De kiezerspassen / kandidatenlijsten worden apart van elkaar verzonden. Het risico 
bestaat dat de envelop van het waterschap niet geopend wordt of dat kiesgerechtigden 
‘vergeten’ voor het waterschap te stemmen. 
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Daarnaast zijn er nog een aantal zorgpunten, waarvan de bestanden met kiesgerechtigden 
het meest prominent zijn. 
Om ervoor te zorgen dat kiesgerechtigden voor het waterschapsbestuur, de juiste 
oproepkaart etc krijgen, is een aanpassing van het GBA (gemeentelijke basisadministratie) 
nodig. Een gemeente registreert immers niet wie in welk waterschap woont. De unie 
inventariseert momenteel met het IPO en de VNG de knelpunten. Er zijn interessante casu te 
vinden. Zo hebben wij in Woudenberg 1 stemgerechtigde voor ons waterschap. Als deze 
stemt hebben we een opkomst van 100 procent maar formeel moet de stem ongeldig worden 
verklaard omdat te herleiden is wie die stem heeft uitgebracht. Ook is er een tekort aan 
stembussen in Nederland, op sommige stembureaus moeten vier stembussen komen te 
staan. 
 
3. De communicatiestrategie 
‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’  cruciale rol voor partijen! 
Centraal uitgangspunt voor de communicatie over de waterschapsverkiezingen is ‘decentraal 
wat kan, centraal wat moet’. In 2008 was dat precies andersom en lag de regie bij de 
communicatie centraal. 
 
De nieuwe lijn betekent dat een groot deel van de communicatie-inspanning bij de 
individuele waterschappen ligt. Zij staan aan de lat om uit te leggen waar het waterschap 
voor staat en dat er wel degelijk iets te kiezen valt. En juist bij dat laatste punt, wat valt er te 
kiezen, is de rol van de afzonderlijke fracties cruciaal.  
Zij moeten in hun eigen campagne duidelijk maken waar zij voor staan en waarin zij zich 
onderscheiden van andere partijen. Alleen dan valt er ook echt iets te kiezen!   
 
3.1. Drie niveaus 
In de communicatie over de verkiezingen onderscheiden we drie niveaus.  
Niveau 1: Opkomstbevorderende communicatie vanuit het Rijk: verkiezingen provincies en 

waterschappen zijn dit keer gezamenlijk: breng uw stem uit! 
  Doel: burgers mobiliseren hun stem uit te brengen. Belangrijkste middel: een 

multimediale landelijke Postbus 51 campagne: Boodschap: Er zijn verkiezingen. 
Niveau 2: Gezamenlijke overkoepelende hoofdboodschap van alle waterschappen: ‘Er valt 

wat te kiezen’, gecombineerd met de boodschap ‘Uw waterschap zorgt voor 
veilige dijken, droge voeten en schoon water’. Doel is om bij kiezers tussen de 
oren te krijgen wat de taken van het waterschap zijn en welke keuzes 
waterschapsbestuurders daarin maken. Hiervoor gaat de Unie van 
Waterschappen voor de diverse waterschappen de kieswijzer organiseren. Vanaf 
september 2013 moet deze gevuld worden door de belangengroeperingen die 
aan de verkiezingen meedoen. Hiervoor worden thema’s gebruikt waar van 
verwacht kan worden dat die politieke verschillen duidelijk maken. 

Niveau 3: Individuele waterschappen geven regionale inhoud en kleur. 
 Ons waterschap geeft kleur en inhoud aan de hoofdboodschap door via actuele 

thema’s die in ons gebied spelen, uit te leggen wat het belang is van de 
waterschappen.  

 
De communicatieaanpak 
Het doel van de regionale campagnes voor de waterschappen is om bij kiezers tussen de 
oren te krijgen wat de taken van het waterschap zijn, hoe we die uitvoeren en welke keuzes 
waterschapsbestuurders daarin maken. En dat er natuurlijk wat te kiezen valt. 
 
Aan ons de taak om naast het ondersteunen van de opkomstbevorderende campagne van 
het Rijk, vooral de overkoepelende boodschap ‘Er valt wat te kiezen’ regionaal invullen en 
uitwerken.  
Dit lukt het best aan de hand van thema’s die in ons gebied actueel en urgent zijn. Thema’s 
die leven bij boeren, burgers en buitenlui en dichtbij ze staan.  
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De rol van de afzonderlijke fracties is cruciaal. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het 
onder de aandacht brengen van hun eigen verkiezingsprogramma aan de kiezer en moeten 
dus zorgen voor de invulling van de boodschap ‘Er valt wat te kiezen’.  
Het waterschap zal de fracties hier op een aantal punten in ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
het ontsluiten van de info over de kandidaten via de waterschapswebsite.  
 
Het waterschap heeft als taak om de verkiezingen onder de aandacht te brengen van de 
kiesgerechtigden. Zij moeten weten dat er verkiezingen zijn en dat kiezers gebruik kunnen 
maken van hun democratisch stemrecht. 
We gaan actief op zoek naar communicatiemomenten en –activiteiten van derden, die te 
maken hebben met of aansluiten bij water en/of leefomgeving, om het onderwerp 
waterschapsverkiezingen aan op te hangen. In de aanloop naar de verkiezingen is het ook 
van belang om extra zichtbaar te maken waar we als schap voor staan en wat we doen. Een 
kans hiervoor is de communicatie rondom onze projecten, waarbij we een verbinding kunnen 
leggen met de verkiezingen.  
 
Vanuit het waterschap zullen we actief de regionale media in ons gebied benaderen (actie 
dijkgraaf) om (het belang van) de waterschapsverkiezingen onder de aandacht te brengen. 
Ook zal de dijkgraaf in overleg met de CdK van provincie Utrecht, mogelijkheden verkennen 
om samen te werken.  
 
Uit ervaring van vorige verkiezingen weten we dat een uitgebreide publiekscampagne geen 
garantie is op succes (= hoge(re) opkomst). De recente verkiezingen bij het nieuwe 
waterschap Vechtstromen liet zien dat, ondanks dat er veel communicatie rondom de 
verkiezingen was neergezet, de opkomst uitkwam op de bijna natuurlijke 22 procent. 
In de huidige tijd van bezuinigingen, zullen we ook kritisch moeten kijken naar budgetten en 
inventief en creatief invulling moeten geven aan de campagne. Er zijn verschillende 
middelen die we kunnen inzetten om de verkiezingen, ons taken en ons bestuur in de 
spotlights te zetten. Van een posters en de website tot lijsttrekkersdebatten en 
abricampagnes; 
 
Rekening houdend met bovenstaande punten, zijn voor de communicatieaanpak, 
verschillende scenario’s uitgewerkt.  
In alle scenario’s zitten uiteraard de landelijke middelen (PB-51 campagne 
opkomstbevordering, stemwijzer/kiescompas en mogelijk het landelijke callcenter) en alle 
mogelijkheden om regionaal voor ‘free publicity’ te zorgen, zoals het versturen van 
persberichten, tweets, vermelden van de verkiezingen in advertenties/bekendmakingen, 
elektronische nieuwsbrief en @grariër etc. 
De kosten bij de scenario’s zijn ingeschatte kosten, excl. btw en deels gebaseerd op 
ervaringscijfers van de verkiezingen van 2008! De werkelijk kosten zullen dus naar 
verwachting (iets) hoger liggen. 
 
Scenario 1, de light-versie 

- www.destichtserijnlanden.nl  op de website van het waterschap richten we 
pagina’s in waarop alle partijen hun kandidaten en partij onder de aandacht van 
de kiezers kunnen brengen, met een verwijzing naar hun eigen website 

- organisatie verkiezingsmarkt tijdens open dag(en) waterschap op 
rioolwaterzuiveringsinstallatie(s) 

- zaalruimte (incl. koffie en thee) ter beschikking stellen in het eigen 
waterschapskantoor, mits beschikbaar;  

- een spreker beschikbaar stellen om iets over een waterschapsonderwerp te 
vertellen; 

- bestaand PR-materiaal ter beschikking stellen (waterbeheerplan, 
gebiedskaarten,algemeen publieksmateriaal etc); 
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- bijsluiter bij de belastingaanslag in teken van verkiezingen 
 
Kosten:  ca. € 47.800= (incl. btw) 
 

Open dagen 3 rwzi’s  
(tenten + educatie + kraampjes verkiezingsmarkt + 
rondleidingen + catering) 

€ 20.000,= 

Promotie opendag / debat €   5.000,=
Verplichte advertenties hah-bladen 
(minimaal 2 en max. 7) 

€ 15.000,=

Overige activiteiten regulier budget/uren
 

 
Scenario 2: de medium-versie 

- www.destichtserijnlanden.nl  op de website van het waterschap richten we 
pagina’s in waarop alle partijen hun kandidaten en standpunten onder de 
aandacht van de kiezers kunnen brengen 

- bijsluiter bij de belastingaanslag in teken van verkiezingen 
- organisatie verkiezingsmarkt tijdens open dag(en) waterschap op 

rioolwaterzuiveringsinstallatie(s) 
- zaalruimte (incl. koffie en thee) ter beschikking stellen in het eigen 

waterschapskantoor, mits beschikbaar;  
- een spreker beschikbaar stellen om iets over een waterschapsonderwerp te 

vertellen; 
- bestaand PR-materiaal ter beschikking stellen (waterbeheerplan, 

gebiedskaarten,algemeen publieksmateriaal etc); 
+ 
- huis-aan-huisverkiezingskrant (wellicht in samenwerking met de provincie) 
- wervende advertentie in lokale media als stemoproep 

 
Kosten:  € 110.000,= (incl .btw) 
 

Open dagen 3 rwzi’s (tenten + educatie + 
kraampjes verkiezingsmarkt rondleidingen + catering) 

€ 20.000,= 

Promotie open dag en verkiezingsmarkt €   5.000,=
Verplichte advertenties hah-bladen (minimaal 2 
en max. 7) 

€ 15.000,=

Overige activiteiten regulier budget/uren
Huis-aan-huiskrant verkiezingen (opl. 370.000 
ex) 
- opmaak + drukwerk € 25.000,= 
- verspreiding € 30.000,= 

€ 55.000,=

Wervende advertentie (opmaak + plaatsing 
gebiedsdekkend full-colour) 

€ 15.000,=

 
 
Scenario 3: Heavy 

- www.destichtserijnlanden.nl  op de website van het waterschap richten we 
pagina’s in waarop alle partijen hun kandidaten en standpunten onder de 
aandacht van de kiezers kunnen brengen 

- bijsluiter bij de belastingaanslag in teken van verkiezingen 
- organisatie verkiezingsmarkt tijdens open dag(en) waterschap op 

rioolwaterzuiveringsinstallatie(s) 
- zaalruimte (incl. koffie en thee) ter beschikking stellen in het eigen 

waterschapskantoor, mits beschikbaar;  
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- een spreker beschikbaar stellen om iets over een waterschapsonderwerp te 
vertellen; 

- bestaand PR-materiaal ter beschikking stellen (waterbeheerplan, 
gebiedskaarten,algemeen publieksmateriaal etc); 

- huis-aan-huisverkiezingskrant 
- wervende advertentie / advertorial in lokale media als stemoproep 
+ 
- advertorialpagina over de verkiezingen in de huis-aanhuisbladen  
- abricampagne over de verkiezingen 

Busreclame in / op de bussen 
o postercampagne in de bus 
o beeldcampagne op buitenkant bus 

- filmpjes op Youtube 
 
Kosten:  € 161.000,= (incl. btw) 
 
 
 Open dagen 3 rwzi’s (tenten + educatie + 

rondleidingen + catering) 
€ 20.000,= 

Promotie opendag / verkiezingsmarkt €   5.000,=
Verplichte advertenties hah-bladen (minimaal 2 
en max. 7, uitgegaan van 3) 

€ 15.000,=

Overige activiteiten regulier budget/uren
Huis-aan-huiskrant verkiezingen (opl. 370.000 ex) 
- opmaak + drukwerk € 25.000,= 
- verspreiding € 30.000,=  

€ 55.000,=

Wervende advertentie (opmaak + plaatsing 
gebiedsdekkend full-colour) 

€ 15.000,=

Advertorialpagina verkiezingen € 15.000,=
Abricampagne over de verkiezingen € 15.000,=
Busreclame in op de bussen  
- postercampagne in de bus +   
            beeldcampagne op buitenkant bus  € 21.000,=
Filmpjes op Youtube uren
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