Jaarverslag 2018 Water Natuurlijk
2018 stond in het teken van drie prioriteiten. De waterschapsverkiezingen in maart 2019 vroegen een
professionele en vooral ook landelijke aanpak. Met een team van campagnecoördinatoren en een
landelijk verkiezingsprogramma dat als basis diende voor de regionale programma’s is een goede
stap gezet om de verkiezingen tot een succes te kunnen maken.
De omvang van het landelijk bestuur baarde zorgen. Met een flinke inspanning is ervoor gezorgd dat
vlak na de zomer het landelijk bestuur met zes leden weer enigszins op sterkte was.
Tot slot vormde de professionalisering van de partij een prioriteit. Met de instelling van een heuse
commissie uit verschillende geldingen van de partij is het eerste deel van een advies uitgebracht dat
Water Natuurlijk meer toekomstbestendig moet maken.
Hoogtepunt in 2018 vormde de bijeenkomst in november rondom het tienjarig bestaan van de partij.
Met prominenten als Jan Terlouw en Marjan Minnesma, een aantal nieuwe ambassadeurs en
vertegenwoordigers vanuit de landelijke politiek is de viering van het tweede lustrum veel luister
bijgezet.
VOORBEREIDING OP DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019

De ambitie van Water Natuurlijk is het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd
watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de
toekomst goed toeven is. Deze tekst uit de statuten van Water Natuurlijk vormde ook de basis voor
het landelijke verkiezingsprogramma. Met elf thema’s is een inhoudelijke aanzet geproduceerd voor
het verkiezingsprogramma. Op 21 april 2018 stelde de ALV dit fundament voor het landelijke en de
regionale programma’s vast. Het duurde daarna veel te lang voor dat deze thema’s in een leesbaar en
toegankelijk tekst waren omgezet. Een aantal regio’s en Water Natuurlijk-fracties was al aan de gang
met het eigen programma.
Uit deze elf vastgestelde thema’s heeft het ingehuurde campagneteam een viertal boodschappen
gedestilleerd. Hiermee werd de volledige breedte van het verkiezingsprogramma gedekt. De vier
verkiezingsthema’s betroffen: GROEN, GEZOND, GENIETEN en GEZAMENLIJK. Deze vier thema’s werden
vervolgens samengevat in de campagneslogan: HOU VAN NATUUR. STEM WATER NATUURLIJK. Rondom
deze slogan en de vier thema’s is de website vernieuwd ingericht ook andere uitingen voor de
verkiezingen kende deze indeling.
Het campagneteam heeft vanuit ieder waterschap drie mensen gemobiliseerd die zich met de
campagne op lokaal/regionaal niveau bezighielden. Daarbij is meer dan in het verleden ingespeeld op
het gebruik van sociale media.
Van de verkiezingscampagne is een uitgebreide evaluatie gemaakt, die aan de regio’s en de
campagnecoördinatoren is verzonden. Deze evaluatie is ook op de website van Water Natuurlijk
geplaatst. Om die reden besteden we in dit jaarverslag aan de campagne geen verdere aandacht.
PROFESSIONALISERING VAN DE WATER NATUURLIJK ORGANISATIE

Een commissie onder voorzitterschap van oud heemraad Guus Beugelink heeft zich gebogen over de
vraag hoe Water Natuurlijk na tien jaar zich zou moeten professionaliseren. Het advies valt uit een in
twee delen. Vanuit de constatering dat de groene organisaties die aan de oorsprong stonden van
Water Natuurlijk niet meer vanzelfsprekend aan één politieke partij wilden verbinden, het feit dat
digitalisering een andere benadering van kiezers vraagt en dat de stedelijke wateropgaven een
toenemende aandacht vraagt heeft de commissie zich in eerste instantie met adviezen gericht op de
verkiezingen in 2019. Het tweede deel dat meer in gaat op de professionalisering van de organisatie
volgt dan voor de zomer van 2019.
Een tweede punt van aandacht is vooral ook van inhoudelijke aard. Zo leidde een landelijk spelend
onderwerp over de herziening van het belastingstelsel tot verschillende stellingnamen van de te
onderscheiden Water Natuurlijk-fracties. Dit is niet wenselijk. De commissie Beugelink neemt deze
constatering mee in het tweede deel van het advies.
ORGANISATIE

Water Natuurlijk kent een indeling in tien regio’s. Waar tot voor enkele jaren er een redelijk
evenwichtige omvang van het aantal waterschappen per regio gold, is door fusies van waterschappen
inmiddels een scheefgroei ontstaan. Er is een regio met vijf waterschappen. Een aantal regio’s kent
inmiddels één waterschap.

De regio-indeling is onderdeel van het advies dat de commissie Beugelink formuleert.
Iedere regio heeft een eigen bestuur dat de praktische zaken in de regio organiseert. In 2018 betrof dit
voor het overgrote deel de voorbereidingen voor de verkiezingen. De regiobesturen hebben hier een
enorme inspanning verricht.
Het hoogste orgaan binnen Water Natuurlijk is de ledenvergadering. Een bijeenkomst van de leden
vindt statutair gezien een keer per jaar plaats, waarin over voorstellen wordt gesproken die het
Landelijk Bestuur heeft voorbereid. In 2018 is naast de reguliere bijeenkomst van leden een extra ALV
gehouden. Zo heeft in april 2018 de ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld en twee
landelijk bestuursleden gekozen. De ledenvergadering van september besprak het eerste deel van het
advies van de commissie Beugelink, opnieuw twee landelijke bestuursleden gekozen, waaronder de
voorzitter en is de start gegeven aan de landelijke verkiezingscampagne.
Naast de vereniging Water Natuurlijk zijn er in alle 21 waterschappen ook fracties actief. En in een
aantal waterschappen maakt Water Natuurlijk ook deel uit van het dagelijks bestuur.
Inhoudelijk gezien is de samenwerking van de politiek bestuurlijke gremia voor verbetering vatbaar.
Zo bleek dat bij de discussies over de hervorming van het belastingstelsel voor de waterschappen niet
alle Water Natuurlijk fracties op een lijn te zitten. Dit zijn geen wenselijke situaties. De commissie
Beugelink stelt in het uit te brengen advies hiervoor ook een voorstel op.
ONTWIKKELING AANTAL LEDEN

Het jaar 2018 kende en explosieve groei in het ledenaantal. Startten we het jaar met een aantal van 555
leden, het jaar waarin het tienjarig jubileum werd gevierd sloten we af met 1.013 leden.
BESTUURSSAMENSTELLING

De samenstelling van het landelijk bestuur is in 2018 fors gewijzigd. Het jaar 2018 startte met twee
bestuursleden, Robert Linnekamp en Bart Vink. Met veel inspanning en inzet hebben zij de Water
Natuurlijk organisatie draaiende weten te houden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) in april
2018 benoemde twee nieuwe bestuursleden, Dave van Balkum en Veerle Slegers. In september besloot
de ALV nog twee bestuursleden te benoemen, Bart Jan Krouwel als voorzitter en Peter Snoeren. Bart
Jan Krouwel is gevraagd om het gezicht en boegbeeld te zijn van Water Natuurlijk in de periode tot
aan de verkiezingen. Het penningmeesterschap berustte bij Robert Linnekamp. Veerle Slegers bleek
bereid om op tijdelijke basis de functie van secretaris te vervullen.
Met de benoemingen in september was het landelijk bestuur weer op volle sterkte.

FINANCIËN

De strategie voor wat betreft financiën is gericht om in een periode van vier jaar te sparen voor de
volgende verkiezingscampagne. Dat betekent dat gedurende het jaar kosten zich beperketen tot
bijeenkomsten van de leden, het landelijk bestuur en de regio’s en het landelijk bestuur sec.
Qua inkomsten gelden twee voorname bronnen: het lidmaatschapsgeld en de afdrachten van de
bestuurders van de waterschappen.
Landelijk is weliswaar een discussie gaande met de minister van Binnenlandse Zaken over de
financiering van waterschapspartijen, maar de opvattingen liggen nog te ver uit een.

