
Kandidatenbrochure
Water Natuurlĳk Rĳnland
Verkiezingen 2023

Water Natuurlĳk is de groenste waterschapspartĳ van Nederland, en de grootste! We
zĳn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023.
Wat voor jou?
Als lid van de fractie van Water Natuurlĳk in het Algemeen Bestuur van Rĳnland draag
je bĳ aan een betere waterkwaliteit, een klimaatneutraal waterschap, meer democratie
in het bestuur en aan de vele andere uitdagingen waar het waterschap voor staat? Je
bent lid van een gedreven, enthousiast en ook gezellig team fractieleden, dat
ondersteund wordt door een steunfractie waarin veel deskundigheid is verzameld.
Deze kandidatenbrochure vertelt je waar Water Natuurlĳk voor staat, wat het profiel is
van een kandidaat op onze lĳst, wat gevraagd wordt en wat de procedure voor
kandidaatstelling is. Als je je na het lezen van de brochure wilt aanmelden als kandidaat
ben je van harte welkom. Stuur dan het aanmeldingsformulier in, dat je onder andere
op onze website kan vinden: https://www.waternatuurlĳk.nl/rĳnland/verkiezingen-2023.
Stuur het formulier naar kandidaten@WNRijnland.nl

Water Natuurlĳk maakt zich sterk voor:
• Meer biodiversiteit, meer planten en dieren in en rond de sloten en waterlopen.
• Verwĳderen van plastic, medicĳnen, hormonen en andere zorgwekkende stoffen uit het
rioolwater.

• Natuurvriendelĳk beheer en beter maaibeleid.
• Zoveel mogelĳk stoppen met landbouwgif.
• Beperken van de gevolgen van klimaatverandering, door het water beter vast te houden in
landelĳk gebied en meer water en groen in stad en dorp.

• Vergroten van bodemvruchtbaarheid.
• Genieten van water door recreatie in, op en langs het water.
Onze groene idealen:
• Schoon water is van levensbelang!
• Duurzaamheid moet vanzelfsprekend zĳn; we willen zorgen dat onze kinderen nu en in de
toekomst kunnen blĳven genieten van water en natuur.

• Waterbeheer is iets van ons allemaal en samen kunnen we dat goed regelen.
• Om onze leefomgeving te beschermen, willen we als waterschap samenwerken met
burgers, bedrĳven, organisaties en overheden.

• Kennis delen om er samen van te leren. Samen kunnen we beter en slimmer met ons
kostbare water omgaan.

Water Natuurlĳk is een onafhankelĳke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en
Milieufederaties, Sportvisserĳ Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zĳn er veel groene,
recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partĳen die zelf niet meedoen aan
de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water
Natuurlĳk te stemmen.
Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zĳn bĳ geen enkele
reguliere politieke partĳ aangesloten. Water Natuurlĳk overstĳgt partĳbelangen en vraagt
samenwerking in een groenblauwe beweging.Wat ons bindt is een passie voor landschap,
natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water.
Water Natuurlĳk zit met 3 personen in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van
Rĳnland. Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bĳ te zetten willen
we dat aantal natuurlĳk uitbreiden! Water Natuurlĳk is daarom op zoek naar kandidaten.
Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!
Voor vragen kun je terecht bĳ Monique Lamers, wnregiorĳnland@gmail.com, tel. 06 34 60 12 43



Profiel kandidaat-waterschapsbestuurder Water Natuurlĳk
Van een kandidaat verwachten wĳ:
• Voor Water Natuurlĳk staan en haar gedachtegoed uitdragen.
• Onderschrĳven van het programma van Water Natuurlĳk. Er is een landelĳk

rompprogramma (op te vragen via het regiobestuur, komt ook op website
www.waternatuurlĳk.nl ). Dit landelĳk programma wordt per regio, dus ook voor
Rĳnland, aan- en ingevuld. Hiervoor is een programmacommissie actief, het regionaal
programma zal in de Regionale Ledenvergadering in het najaar worden vastgesteld.

• Onderschrĳven huishoudelĳk reglement van 'Water Natuurlĳk'; hierin staat onder
andere:
▷ De kandidaat moet op het moment van kandidaatstelling lid zĳn van Water

Natuurlĳk.
▷ De kandidaat gaat akkoord met de afdrachtregeling van Water Natuurlĳk: Leden

van de algemene besturen: 7% van de vergoeding. Leden van de dagelĳkse
besturen: 7% van het DB-salaris per jaar.

• Zich actief voor Water Natuurlĳk willen inzetten in de fractie en ook naar de leden en
organisaties die Water Natuurlĳk steunen.

• Affiniteit met en kennis van water, natuur, milieu, recreatie en landschap.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Kunnen opereren in een beleidsmatige en bestuurlĳke omgeving.
• Bereidheid zich kennis over waterschapszaken eigen te maken; zowel over het huidige

waterbeleid als nieuwe ontwikkelingen.
• Bereidheid zich kennis eigen te maken over de standpunten van organisaties die

Water Natuurlĳk steunen.
• Bereidheid tot deelname aan overleggen of activiteiten vanWater Natuurlĳk om

gezamenlĳk de strategie te bepalen en ervaringen uit te wisselen.
• Bereidheid in de verkiezingsperiode voor Water Natuurlĳk campagne te voeren.
• Niet voor datzelfde waterschap kandidaat zĳn voor of vertegenwoordigen van enige

andere waterschapspartĳ, politieke partĳ of groepering.

Verder strekt tot aanbeveling:
• Bestuurlĳke ervaring
• Het hebben van een achterban binnen organisaties die Water Natuurlĳk steunen
• Gebiedskennis
• Bekendheid in de streek/woonplaats
• Bekendheid met de diverse waterschapstaken, met het huidige waterbeleid en met de

praktische aspecten van het waterbeheer

Wat wordt gevraagd als u gekozen wordt in het Algemeen Bestuur:
• Deelname aan de fractie van Water Natuurlĳk
• Inzet in bestuurs- en commissievergaderingen
• Uitvoeren bestuurstaak (kost globaal 2 dagdelen per week)
• Minimaal vier jaar voor de functie beschikbaar zĳn
• Deelname aan thema-avonden, doelgerichte cursussen en bĳeenkomsten

georganiseerd voor/door Water Natuurlĳk
• Actieve inzet voor de vereniging Water Natuurlĳk; contact achterban en leden en via

sociale media als ook met de groene organisaties

Extra eisen voor kandidaat Dagelĳks Bestuur:
• Ruime bestuurlĳke ervaring
• Financieel inzicht
• Voldoende tĳd om deze functie te vervullen; kan afhankelĳk van waterschap ook in

deeltĳd zĳn of fulltime
Een DB-kandidaat moet eerst gekozen worden voor het Algemeen Bestuur. Daarna
worden uit en door het AB de DB-leden gekozen. Formeel is het ook mogelĳk een DB-
bestuurder van buiten aan te trekken; maar dat heeft niet de voorkeur. In dat geval moet
de provincie toestemming verlenen voor de benoeming.
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Procedure
• Kandidaten moeten zich uiterlĳk 31-8-2022 aanmelden bĳ het Bestuur van Regio Rĳnland

via het aanmeldformulier (insturen naar kandidaten@WNRijnland.nl). Van kandidaten
wordt verwacht dat zĳ op moment van aanmelding lid zĳn van Water Natuurlĳk.

• Alle aanmeldingen worden ongelezen doorgestuurd naar de Kandidatencommissie.
• De kandidatencommissie bekĳkt alle aanmeldingen, beoordeelt deze op inhoud en CV en

vraagt waar nodig aanvullende informatie aan de kandidaat. De commissie bekĳkt ook of
de aanvraag compleet is en de kandidaat voldoet aan de eisen en geeft zo nodig
gelegenheid informatie aan te vullen.

• Leden van de kandidatencommissie voeren één of enkele gesprekken met de kandidaten
(persoonlĳk, online en/of telefonisch).

• Na de gesprekken wordt per kandidaat in een paar steekwoorden de door de commissie
gedeelde conclusie op papier gezet.

• Na de gesprekken bepaalt de commissie welke kandidaten alsnog afvallen om
inhoudelĳke redenen (niet goed genoeg). Dit wordt deze kandidaten na afronding van de
kandidatenlĳst per brief (of e-mail) meegedeeld. Als een kandidaat bezwaar heeft tegen de
afwĳzing, dan kan deze bezwaar maken bĳ het Landelĳk Bestuur van Water Natuurlĳk. De
beroepstermĳn is 2 weken.

• Voor de overige kandidaten maakt de commissie een advies over de volgorde van de
kandidaten.

• Een kandidaat kan zich op ieder moment terugtrekken, en dient dat dan onverwĳld
schriftelĳk te melden.

• De commissie stelt na afronding van de gesprekken met de kandidaten en de beoordeling
van de kandidaatstellingen een gemotiveerd advies op voor het formuleren van een
officiële kandidatenlĳst van Water Natuurlĳk voor het Algemeen Bestuur van Rĳnland.

• De plek van de kandidaat op het lĳstadvies wordt eerst aan de kandidaat voorgelegd,
waarna alle kandidaten gedurende een week het recht hebben aan dit advies een
persoonlĳke reactie toe te voegen van maximaal 300 woorden. Ook hebben kandidaten de
mogelĳkheid om zich terug te trekken uit de selectieprocedure.

• De kandidatencommissie stuurt het lĳstadvies naar het regiobestuur, samen met het
kandidatenoverzicht en de persoonlĳke reactie van de kandidaten. Het bestuur legt het
advies voor een de Regionale Ledenvergadering.

• De Regionale Ledenvergadering stelt de definitieve kandidatenlĳst vast op voorstel van het
regionaal bestuur. Kandidaten krĳgen de mogelĳkheid kort het woord te voeren op de
ledenvergadering.

Aanvullende vereisten gesteld door het Waterschap vanuit de wettelĳke eisen:
• De kandidaat moet op de dag van aantreden in het nieuwe bestuur ingezetene (inwoner)

zĳn van het waterschap, niet uitgesloten zĳn van kiesrecht en 18 jaar of ouder zĳn.
• De volgende functies mag een gekozen lid niet combineren met het lidmaatschap van het

algemeen bestuur: Lid provinciale staten, gedeputeerde, secretaris of griffier van de
provincie, burgemeester of wethouder, ambtenaar van het waterschap waar de
verkiezingen zĳn, provinciaal ambtenaar belast met toezicht op de waterschappen.

• De kandidaat moet op afroep van het waterschap een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen
overleggen; voorafgaand aan de formele benoeming als waterschapsbestuurder.
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Afweging Kandidatencommissie
Na het zorgvuldig beoordelen van alle kandidaten zal de Kandidatencommissie een
voordracht voor de lĳst opstellen. Daarbĳ spelen in elk geval de volgende
afwegingscriteria een rol:
• de kwaliteiten van de kandidaten;
• continuïteit én vernieuwing (we streven ernaar dat een deel van de kandidaten al

zittende waterschapsbestuurders zĳn, maar zeker niet alle);
• spreiding over het gehele gebied van het Waterschap;
• evenwichtige samenstelling van de lĳst (man/vrouw, oud/jong, afspiegeling van de

verschillende ‘bloedgroepen’ van Water Natuurlĳk en afspiegeling van de
multiculturele samenleving);

• bĳ gelĳke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar jongeren, niet-autochtone
Nederlanders en vrouwen;

• geschikte kandidaat als lĳsttrekker;
• en uiteindelĳk is doorslaggevend: de afweging welke personen samen een sterk

bestuurlĳk team kunnen vormen.

Tĳdschema
◦ 31 augustus 2022: sluiting kandidaatstelling
◦ September: gesprekken met kandidatencommissie
◦ Oktober: kandidatencommissie stelt lĳstadvies op
◦ Eerste helft november 2022: Regionale Ledenvergadering, vaststellen kandidatenlĳst

en definitief programma
◦ November 2022-maart 2023: campagne

Op www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten staan de data voor de Waterschapsverkiezingen.
◦ 19-12-2022: Laatste dag registratie
◦ 30-1-2023: Dag van kandidaatstelling
◦ 15-3-2023: Dag van verkiezingen

Vragen en nadere informatie
Bestuur Water Natuurlĳk regio Rĳnland: wnregiorĳnland@gmail.com
Kandidatencommissie: kandidaten@WNRijnland.nl
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