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Geborgde zetels

Het kussen en de duivel

DOOR JAAP VAN PEPERSTRATEN

De voor de periode 2015-2019 geselecteerde 
vertegenwoordigers van en uit de belan-
gengroepen landbouw, bos & natuur en 
economie (bedrijven) staken rond de ver-

kiezingen in 2015 de koppen bij elkaar. Speerpunten 
werden vergeleken met als resultaat als één fractie 
in het algemeen bestuur van het hoogheemraad-
schap samen te werken. En omdat alle geborgden 
samen recht hebben op één plek in het dagelijks 
bestuur, is de voordracht daarvoor met de volle 
steun vanuit één fractie gedaan. Deze bestuurder 
heeft daarmee een groot mandaat. De fundamentele 
discussies zijn dan al vooraf binnen de drie belan-
gengroepen op het scherp van de snede gevoerd. De 
LNE-fractie organiseert de beleidsvoorbereiding 
met de eigen achterbannen gezamenlijk, zo moge-
lijk al vooraf aan overlegmomenten binnen het 
hoogheemraadschap. Deze gestructureerde samen-

werking bestaat -voor zover 
bekend-  binnen de vaderlandse 
waterschapwereld verder nergens. 

Positieve ervaringen
Fractievoorzitter Hendrik de 
Beaufort, die namens Bos en 
Natuur in de fractie zit, leidt deze 
combinatie met trots. “De fractie 
was van meet af aan betrokken bij 
het opstellen van het coalitieak-
koord. We ondersteunen het resul-
taat voluit en bieden -los van poli-
tieke perikelen-  standvastigheid en 
rust bij de gezamenlijke realisatie. 
De ervaring leert dat wij daardoor 
oplossingsrichtingen kunnen aan-
dragen, die bijna altijd op steun 
van voldoende politieke fracties 
mogen rekenen. Wij ervaren de 

geborgde zetels zelf als kwaliteits-
zetels. Je mag LNE zien als een 
katalysator, waardoor de belangen-
afweging leidt tot breed gedragen 
beleid.”

“Dat LNE als  
één fractie  
opereert, vinden 
wij principieel 
onjuist”

“De selectie door onze achterban-
nen gebeurt op basis van inhoude-
lijke kennis, kwaliteit en bestuur-
lijke ervaring; in de regel levert dat 
bestuurders op die hun sporen 
reeds elders hebben verdiend”, zegt 
De Beaufort. “Gericht op de inhoud 
wordt binnen HDSR met alle poli-
tieke stromingen prima samenge-
werkt. Aandachtspunten daarbij 
zijn goed naar elkaar luisteren, res-
pect en begrip hebben voor ander-
mans standpunten en oplossings-
gericht samenwerken.”

De LNE-fractie denkt dat andere 
waterschappen zouden kunnen 
profiteren van de positieve ervarin-
gen en geboekte resultaten. 
“Concrete voorbeelden zijn de posi-
tionering van ons denken in de 

In maart 2019 zijn er weer waterschapverkiezingen. We kunnen een stroom aan publicaties tege-
moetzien over de moeizame relatie tussen waterschap, politiek en kiezers. Een goed moment om de 
blik te richten op de ervaring van twee jaar samenwerken binnen de geborgden-fractie Landbouw, 
Natuur en Economie bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  
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Geborgde zetels 

In bijna alle waterschapbesturen opereren de bedrijfs-, agrarische en bos- & natuurbelangen als 
afzonderlijke, aparte fracties. Bestuurders van deze drie categorieën worden geselecteerd via respec-
tievelijk de Kamers van Koophandel/VNO-NCW, de agrarische sector en -sinds kort- via de koepel van 
bos- en natuurorganisaties: VBNE. Reglementair zijn binnen De Stichtse Rijnlanden zeven zetels voor 
geborgden beschikbaar; voor bos en natuur en bedrijven elk twee en voor de agrarische sector drie. 
Samen vormen zij nu in aantal de grootste fractie in het algemeen bestuur en in de coalitie. LNE vindt 
dat de betekenis van de drie geborgde belangen en hun betrokkenheid bij de coalitie-samenwerking 
van groot belang is voor een waterschap als uitvoeringsorganisatie. 
Ook de Adviescommissie Water benadrukt dit standpunt in haar advies van 2015 over het water-
schapsbestuur. De daar beschreven belangen kunnen niet zomaar door de politiek worden ingevuld, 
ervaart LNE in de praktijk. De commissie stelt daarom ook voor geen verandering te brengen in de 
wijze van invullen van de zetels voor deze categorieën.” 
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 WATERBESTUUR

HDSR-duurzaamheidsagenda, de 
toekomstgerichte bodemdalings-
aanpak in het veenweidegebied, 
het scherp focussen op ons wette-
lijk toebedeelde takenpakket en het 
zorgvuldig omgaan met belasting-
geld.” 

Vraagtekens
Niet iedereen in het algemeen 
bestuur is positief over de geborg-
de zetels. Els Otterman, fractie-
voorzitter van Water Natuurlijk, is 
kritisch. ”Laat ik vooropstellen dat 
de samenwerking in de coalitie in 
de praktijk prima verloopt. Maar 
als Water Natuurlijk vinden wij 
geborgde zetels helemaal niet 
nodig. Natuurbeheerders, boeren 
en bedrijven kunnen via de gewone 
politieke partijen hun stem laten 
horen, net als alle anderen. De 

Waterwet schrijft voor dat er in het 
dagelijks bestuur altijd één zetel 
beschikbaar is voor één van de 
geborgde fracties. Binnen ons 
hoogheemraadschap, waar de drie 
geborgde fracties samen optrek-
ken, ontstaat daardoor een vreem-
de situatie. De fractie LNE heeft zo 
een wettelijke gegarandeerde zetel 
in het dagelijks bestuur. Je kunt je 
daarom afvragen of het past om als 
geborgden als één fractie te opere-
ren. Je creëert voor jezelf een onei-
genlijke machtspositie, omdat de 
politieke partijen bij de coalitie-
onderhandelingen niet om je heen 
kunnen. LNE vertegenwoordigt 
bovendien heel verschillende 
belangen, die zijn nu niet meer 
apart te onderscheiden. Dat vinden 
we een inhoudelijk nadeel. 

“Water Natuurlijk is met zes zetels de grootste 
democratisch verkozen fractie en mocht dus het 
initiatief nemen een coalitie te vormen. Daar zijn 
we goed in geslaagd. Wij zijn blij met de inspannin-
gen om de bodemdaling te verminderen. En wij zijn 
blij met het duurzaamheidsbeleid. Maar dat zijn 
verdiensten van de coalitie als geheel. Van Water 
Natuurlijk én PvdA én CDA én LNE gezamenlijk. En 
van de ambtelijke organisatie natuurlijk. Kortom, 
wij vinden de geborgde zetels niet nodig en dat LNE 
als één fractie opereert, vinden wij principieel 
onjuist. Maar de huidige samenwerking verloopt 
zoals gezegd prima.”

Inhoud boven politiek
Floor van Os van de SGP (geen coalitiepartij) heeft 
de ontwikkeling van de samenwerking tussen LNE 
van nabij gevolgd. “Wij beschouwen deze samen-
werking als een zeer waardevolle aanvulling op het 
waterschapsbestuur. Wij zien hier duidelijk dat de 
inhoud boven de politiek gaat. Dat is een wijze van 
vertegenwoordiging die de SGP zeer aanspreekt. 
Zonder afbreuk te willen doen aan de inbreng van 
de andere leden zien we hier een stabiele kern in het 
bestuur. 

Zeven geborgden op  
één kussen, slaapt daar  
de duivel tussen?

Voor de kwaliteit van de besluitvorming is dit zeker 
een meerwaarde. Wij ervaren dat de bereidheid om 
te luisteren naar standpunten van kleinere opposi-
tiepartijen toeneemt en dat we niet worden wegge-
zet als oppositie. Al kan dat natuurlijk ook een 
gevolg zijn van onze eigen houding. Voor ons is de 
samenwerking binnen LNE, waar veel kennis is 
geborgd, maar ook tussen LNE en de andere partij-
en, een voorbeeld van hoe het zou kunnen binnen 
de andere waterschappen. Maar het staat of valt wel 
met de mensen die deel uitmaken van de LNE-
fracties.”

Jaap van Peperstraten is journalist.

Verkiezingsposter bij de laatstgehouden waterschapsverkiezingen in 2015 ( foto waterschap Aa en Maas).
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