
Definitieve Conclusies en Advies Verkennende fase DB-vorming HDSR 
 
Geachte fractievoorzitters, 
 
De afgelopen week heb ik in een compact traject met alle tien de fracties die in het 
Algemeen Bestuur zijn verkozen gesprekken gevoerd over de vorming van een nieuw 
Dagelijks Bestuur. De gesprekken waren stap 2 in het procesvoorstel voor de DB-vorming, 
waar u op 28 maart jl. mee instemde. Het duidingsdebat en de dialoog van dezelfde datum 
vormden stap 1. De derde stap in de verkennende fase vindt plaats op 8 april in de vorm van 
een openbare dialoog naar aanleiding van de conclusies en het advies. Deze notitie is 
daarvoor het uitgangspunt. Alle gesprekken waren zonder uitzondering open en 
constructief, waarvoor ik alle fracties ook langs deze weg nogmaals graag bedank. Van de 
gesprekken zijn verslagen gemaakt, die u van uw commentaar heeft (kunnen) voorzien.  
 
De opdracht die u heeft meegegeven is een brede verkenning uit te voeren naar de 
mogelijkheden van een nieuw DB op basis van inhoud, onderlinge relaties en proces zodat 
het AB te weten komt waar gemeenschappelijke bases liggen en waar spanning kan 
optreden. 
 
 
ADVIES 
 
Op basis van het duidingsdebat en de gesprekken komt ik tot de conclusie dat voortzetting 
van de huidige coalitie van LNE met Water Natuurlijk, CDA en Partij van de Arbeid de beste 
kansen geeft om een breed gedragen en inhoudelijk consistent Dagelijks Bestuur te vormen.  
 
Argumentatie 
 
Op basis van de verkiezingsuitslag behoudt de coalitie zijn bestaande meerderheid. Binnen 
de coalitie is wel een verschuiving opgetreden van een zetel PvdA naar Water Natuurlijk.  
Zoals ook in het duidingsdebat naar voren kwam, hebben veel fracties aangegeven dat de 
verkiezingsuitslag niet tot grote verschuivingen heeft geleid, maar wel tot een verdere 
vergroening van het AB. Enerzijds door de winst van Water Natuurlijk en anderzijds omdat 
duurzaamheid in veel programma’s nog nadrukkelijker aanwezig is dan vier jaar geleden. De 
Partij voor de Dieren heeft aangegeven de deelname van de PvdA in deze coalitie inhoudelijk 
te willen steunen en met de PvdA te willen samenwerken. Met deze steun van de Partij voor 
de Dieren ontstaat een nog breder draagvlak om op een duurzame manier de grote opgaven 
waar HDSR voor staat aan te pakken.  
De vier partijen delen de overtuiging dat geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid, 
klimaatadaptatie en waterkwaliteit. De aanpak van bodemdaling en het uitvoeren van grote 
projecten als de Lekdijk zijn voor al deze partijen speerpunten. Op onderdelen en de mate 
waarin werk met werk gemaakt wordt om bijvoorbeeld via recreatieve functies de beleving 
van water en waterschap te versterken zijn er verschillen, maar deze lijken goed 
bespreekbaar. De partijen delen de opvatting dat naast de inhoudelijke opgave ook in de 
organisatie geïnvesteerd zal moeten worden via een verstandig financieel beleid. Op welke 
wijze zich dat vertaalt in tariefstijgingen en waar die moeten landen verschillen de 



opvattingen wel, maar binnen behapbare marges. De vier partijen hebben elk aangegeven 
direct ervaren bestuurders uit hun fracties te kunnen leveren. 
 
Van de andere grotere fracties heeft de Partij voor de Dieren zoals gezegd aangegeven deze 
coalitie te willen steunen. Tussen de VVD en de beoogde coalitie partijen lijken de 
verschillen minder groot dan vier jaar geleden, maar ze zijn nog wel steeds aanwezig. De 
VVD hanteert een smallere definitie van het begrip kerntaken en staat een strakker 
financieel beleid voor. Dat kan spanning opleveren met de benodigde investeringen in 
inhoud en organisatie. Voor de VVD zou het leveren van een DB-lid van buiten de fractie tot 
de mogelijkheden behoren.  
 
Met de verschillende eenpersoonsfracties zijn op verschillende inhoudelijke thema’s bij elk 
aanknopingspunten te vinden, maar deze zijn wel verschillend van aard. Getalsmatig is 
deelname aan de coalitie door één van de eenmansfracties niet noodzakelijk. 
 
Alles afwegend meen ik dat formatiebesprekingen starten met de huidige coalitiepartijen 
met in elk geval steun van de PvdD veel inhoudelijke en financiële aanknopingspunten biedt, 
een waarborg is voor continuïteit van goed bestuur en kan rekenen op een brede 
herkenning bij maatschappelijke groeperingen.  
 
Alle tien fracties hebben zich voorstander getoond van een toegankelijk formatieproces met 
ruimte voor inbreng van ook de niet-coalitiepartijen. Dat moet resulteren in een 
aansprekend programma, dat niet is dichtgetimmerd, maar ook ruimte geeft voor debat en 
input vanuit het gehele AB de komende jaren.  
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