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Vereniging Water Natuurlijk
Stichting Water Natuurlijk
concept

Met de uitslag van de waterschapsverkiezingen in 2019 is Water Natuurlijk dik tevreden.
Ondanks een afname landelijk van het totaal aantal zetels bij de waterschappen groeide het
aantal Water Natuurlijkzetels naar 91. Na de coalitieonderhandelingen was in zestien van de
21 waterschappen Water Natuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.
Een resultaat waar Water Natuurlijk trots op is!
2019 stond ook in het teken van professionalisering van Water Natuurlijk. Met het advies
Organisatie en professionalisering van Water Natuurlijk; deel B deed de commissie
Beugelink vijftien aanbevelingen om Water Natuurlijk te laten groeien naar een
waterschapspartij die regionaal en landelijk gehoord en gezien wordt.
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. Het meeste inhoudelijke
werk hiervoor had al in 2018 plaatsgevonden. In 2019 was het vooral campagne voeren. En,
na de verkiezingen, gesprekken voeren en onderhandelen over coalities.
En de verkiezingen van 20 maart 2019 pakte na de intensieve campagne goed uit. Van de 434
te verdelen zetels mocht Water Natuurlijk er 91 bezetten. Dat is 21 procent van het totaal. Dit
betekende overigens niet dat in alle waterschappen winst werd geboekt. In vier
waterschappen moest Water Natuurlijk ook een zetel inleveren. En dat deed pijn.
Met een evaluatie is teruggekeken op de verschillende activiteiten die in de campagne zijn
geïnitieerd. Dit evaluatierapport bevat veel waardevolle aanbevelingen om in 2023 de
campagne voor de dan te houden verkiezingen nog beter te doen verlopen. Het
evaluatieverslag is beschikbaar op de website van Water Natuurlijk.
Naast de campagne-evaluatie is ook het initiatief genomen om een verkiezingsonderzoek te
houden. De reden hiervoor is dat er grote verschillen optreden in het aantal Water
Natuurlijkstemmers in de stedelijke gebieden in vergelijking met de landelijke gebieden. Dit
onderzoek vindt in 2020 plaats.
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. In mei 2019 zag deel B het licht. De commissie heeft vijftien
aanbevelingen gedaan, gerubriceerd in vier rubrieken:
• De organisatie van Water Natuurlijk
• Vereniging versus stichting Water Natuurlijk
• Wetenschappelijk bureau
• Communicatie binnen Water Natuurlijk
De rode draad in de set van aanbevelingen vormt het verstevigen van de samenhang binnen
Water Natuurlijk. Daarbij gaat het enerzijds om de versterking van het netwerk van de
dagelijkse en algemene bestuursleden en anderzijds om eenduidige en heldere standpunten
die door alle Water Natuurlijkvertegenwoordigers uitgedragen kunnen worden. In 2019 is
bijvoorbeeld onder bezielende leiding van Jan Nieuwenhuis een advies over de herziening
van het belastingstelsel tot stand gekomen.
De commissie Beugelink vermeldt als randvoorwaarde voor de professionalisering dat er
betaalde ondersteuning dient te komen voor onderwerpen zoals de ledenadministratie, het
onderhouden van berichten op de website, het aanspreekpunt vormt voor organisatorische
en uitvoerende zaken voor zowel het landelijk bestuur als de afdelingsbesturen.
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Guus Beugelink, voorzitter en naamgever van de commissie, presenteerde de concept
aanbevelingen op de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2019.
Na afronding van het advies discussieerden de leden tijdens de ledenvergadering op 21
september 2019. Met die bevindingen doet het landelijk bestuur tijdens de eerste
ledenvergadering in 2020 voorstellen
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.
Iedere regio heeft een eigen bestuur dat de praktische zaken in de regio organiseert.
De regio-indeling is onderdeel van het advies dat de commissie Beugelink formuleert.
Vooruitlopend op dit advies is in de regio West in het waterschapsgebied van Hollandse
Delta voorzichtig gestart met een apart regiobestuur. De belangrijkste onderbouwing
hiervoor is dat hierdoor beter ingespeeld kan worden op de lokale actualiteiten en er beter
binding ontstaat tussen de leden, het regiobestuur en de fractie van Water Natuurlijk in het
betreffende waterschap.
Twee ledenbijeenkomsten
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 2019 kwam de ledenvergadering twee keer bij elkaar. De bijeenkomst in april stond
vooral in teken van de verkiezingswinst. Li An Phoa hield een inspirerende voordracht over
haar wateronderzoek naar de waterkwaliteit van de Maas. De naamgever van de commissie
Beugelink presenteerde de concept aanbevelingen. Tot slot vonden er nog enkele formele
zaken plaats zoals de vaststelling van de jaarrekening 2017 en bedankte de ledenvergadering
Bart Vink en Bart Jan Krouwel voor hun inzet als landelijk bestuurslid voor Water
Natuurlijk. Peter Snoeren werd gekozen als voorzitter.
Bij de ledenbijeenkomst in september 2019 trad de fractie van Water Natuurlijk van
waterschap De Dommel op als gastheer. Twee onderwerpen stonden tijdens deze
ledenvergadering centraal. De verkiezingscampagne is uitgebreid geëvalueerd. Het rapport
van deze evaluatie is aan de hand van interviews nader geduid. De commissie Organisatie
en Professionalisering van Water Natuurlijk (commissie Beugelink) heeft vijftien
aanbevelingen gedaan. De ALV discussieerde hier met elkaar over. De nadruk lag bij het
vinden van antwoorden op de groei die Water Natuurlijk de afgelopen jaren heeft
doorgemaakt. De ledenvergadering vond ook kennisdeling belangrijk, waarbij het accent ligt
op standpuntbepaling en het in- en extern uitdragen hiervan. In het verlengde van dit laatste
punt vormt de noodzakelijke zichtbaarheid van Water Natuurlijk in het land. Dave van
Balkum nam afscheid als lid van het landelijk bestuur. De ALV koos twee nieuwe leden van
het landelijk bestuur: Aart Resoort en Henk de Graaf.
Water Natuurlijk fracties
In alle 21 waterschappen is Water Natuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur zijn
er in alle 21 waterschappen ook fracties actief, gemiddeld met vier personen. In Hollandse
Delta is Anne Mollema de enige Water Natuurlijk vertegenwoordiger in de Verenigde
Vergadering. In alle andere waterschappen zijn tenminste twee vertegenwoordigers vanuit
Water Natuurlijk actief. En in zestien waterschappen maakt Water Natuurlijk ook deel uit
van het dagelijks bestuur.
Werkgroep herziening belastingstelsel
De herziening van het belastingstelsel voor de waterschappen vormt al lang onderwerp van
de discussie. Deze discussie dreigde te verwateren. Onder leiding van Jan Nieuwenhuis is er
binnen Water Natuurlijk een werkgroep bezig gegaan om de discussie opnieuw te
agenderen. Hierbij zijn ook mensen van buiten Water Natuurlijk betrokken. De
werkzaamheden resulteerde in een helder advies dat aan de Unie van Waterschappen en
aan Tweede Kamerleden van GroenLinks en D66 verstuurd.
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ONTWIKKELING AANTAL LEDEN
De explosieve groei van het aantal leden uit 2018 is gestabiliseerd. In 2019 startte Water
Natuurlijk met 1.013 leden. Eind 2019 waren er dit 1.063.
BESTUURSSAMENSTELLING
Het zogenoemde LB-plus vormt het formele bestuur van de vereniging1. Het bestuur van de
stichting wordt gevormd door het bestuur van de vereniging2. In de praktijk is er een
landelijk bestuur bestaande uit een aantal leden (tenminste vier, als het gaat om de
vereniging, tenminste vijf als het de stichting betreft). Het LB-plus is de bijeenkomst van het
landelijk bestuur en de regiovoorzitters. Voorstellen waarover in de ledenvergadering
besloten moet worden, zijn formeel door het LB-plus voorbereid. Als het in dit verslag over
het landelijk bestuur gaat, is de kleine groep bedoeld.
De samenstelling van het landelijk bestuur is in 2019 opnieuw fors gewijzigd. Begin van
2019 was het landelijk bestuur met zes leden voldoende op sterkte. Bart Jan Krouwel had bij
zijn aantreden al aangegeven na de verkiezingen te stoppen. Ook Bart Vink nam in april na
zijn jarenlange intensieve inzet voor Water Natuurlijk afscheid. Vanwege drukke
werkzaamheden en een nieuwe studie nam Dave van Balkum afscheid in de
ledenvergadering van september 2019. Kort daarna moest ook Veerle Slegers aangegeven
dat de combinatie van drukke werkzaamheden en haar inzet in de fractie van waterschap
De Dommel te veel vergden. Om die reden stopte zij met haar activiteiten in het landelijk
bestuur.
De benoeming van Aart Resoort en Henk de Graaf in september 2019 vulde het landelijk
bestuur gelukkig weer aan. Tegelijkertijd is de constatering dat vier mensen, zonder
professionele ondersteuning nauwelijks in staat zijn om een organisatie als Water Natuurlijk
te besturen, zeker niet in een periode dat veel inzet gepleegd moet worden op die
professionaliseringstransformatie om de verkiezingen in 2023 goed in te kunnen gaan.
Eind 2019 bestond het landelijk bestuur uit Peter Snoeren (voorzitter), Robert Linnenkamp
(penningmeester), Aart Resoort en Henk de Graaf, beide als algemeen lid.
Bestuurslid
Peter Snoeren

Hoofdfunctie:

> zelfstandig adviseur mobiliteit

Nevenfunctie:

> raadslid in Nieuwegein

Robert Linnekamp

Hoofdfunctie:

> ambtenaar bij belastingdienst

penningmeester

Nevenfunctie:

> voorzitter van Stichting Duurzaan

voorzitter

> voorzitter van Stichting de Zaanse synagoog
> penningmeester van Stichting Vrienden van het Zaans Medisch
Centrum
> secretaris van Stichting SAENZ,
> penningmeester van SNAZ,
Henk de Graaf

Hoofdfunctie:

> bestuurder HSP Holding

Hoofdfunctie:

> gepensioneerd

algemeen bestuurslid
Aart Resoort
algemeen bestuurslid
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldigingen of presentiegelden. Evenmin zijn
aan leden van het bestuur leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Artikel 9 lid 1 Verenigingsstatuten: Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vier door de algemene
ledenvergadering gekozen bestuursleden en evenveel bestuursleden als de vereniging als regio’s kent. Iedere regio
mag een bestuurslid aanwijzen
2 Artikel 3 lid Stichtingsstatuten: Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf bestuurders. Het wordt gevormd door
het bestuur van de vereniging: Vereniging Water Natuurlijk.
1
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Het bestuur is in 2019 zeven keer bij elkaar gekomen. Het eerste half jaar bestond de focus
van de vergadering op de verkiezingen. Het tweede half jaar is met name het advies van de
commissie Beugelink besproken. Met de komst van twee nieuwe bestuursleden en het
vertrek van twee bestuursleden in het najaar is er besloten per 1-1-2020 de verdeling van de
bestuurstaken te wijzigen. Per 1-1-2020 is Robert Linnekamp secretaris en Henk de Graaf
penningmeester. Deze wijziging wordt ter accordering in april 2020 aan de Algemene
Ledenvergadering voorgelegd.
bestuurslid

functie

benoemd

Peter Snoeren

voorzitter

22-09-2018 najaar 2021

Robert Linnekamp
Henk de Graaf

penningmeester
algemeen
bestuurslid
algemeen
bestuurslid

22-11-2014 najaar 2017

Aart Resoort

afloop

herbenoemd aftreden

herbenoembaar
ja

21-04-2018 voorjaar 2021

nee

21-09-2019 najaar 2022

ja

21-09-2019 najaar 2022

ja

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 in een niet verkiezingsjaar
gedurende het jaar de kosten zich voornamelijk beperken tot bijeenkomsten van de leden,
bijeenkomsten van het landelijk bestuur en de regio’s, het in standhouden van de website en
administratiekosten. In het verkiezingsjaar 2019 (en in 2018) zijn de eerder gespaarde
budgetten besteed aan de verkiezingscampagne. Het financiële verslag vormt hiervan de
weerslag.
Qua inkomsten gelden twee voorname bronnen: het lidmaatschapsgeld en de afdrachten
van de bestuurders van de waterschappen. De toename van het aantal leden, het aantal
vertegenwoordigers in de algemene besturen van de waterschappen, maar vooral de
toename van het aantal dagelijks bestuursleden zorgden dat de inkomsten langzaam
toenemen.
We streven er naar dat waterschapspartijen in aanmerking komen voor de regeling voor
financiering van politieke partijen.
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