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Water mondiaal perspectief

• Waterschappen: Veilig, robuust, toekomstbestendig
• NL vooraanstaand op kennis en innovatie. Exportprodukt.
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Doelmatig waterbeheer

• Verzoek aan waterschappen
4 oktober ‘09
• Aanbod Unie van Waterschappen
4 november ‘09
• Kabinetsbesluit 11 december ‘09
o

1 april 2010 Kabinetsbesluit uitgewerkt

o

Demissionair Kabinet, controversiële dossiers, verkiezingen

• Politiek

Project Storm
Storm beslaat 3 terreinen
1.Uniestandpunt op basis van Taskforces (Rijk, VNG, IPO, WS,
Financiën, Communicatie en Strategie)
2.Input in V&W project doelmatig waterbeheer (vervolg op
Kabinetsstandpunt)
3.Belangenbehartiging in Haagse omgeving

Haagse ontwikkelingen…
• Kabinet Balkenende IV demissionair
o

waterdossiers controversieel

o

Vervolg Kabinetsbesluit 11 dec 2009

• Brede Heroverweging vervroegd naar 1 april
• Verkiezingen 9 juni

-> ‘Storm’ gaat niet liggen…

Anticiperen als waterschappen
• Politiek
o
o
o

Brief naar TK (herhaling storm, facts & figures)
Kennismakingsgesprekken Unievoorzitter
Verkiezingsprogramma’s politieke partijen met bestuurlijke duo’s per partij

• Heroverweging
o
o
o

Actieve inbreng wg Openbaar bestuur ( 24/2, 3/3)
Actieve inbreng wg Transport en Mobiliteit
Actieve inbreng wg Natuur en Leefomgeving

• Inzet
o
o
o

doelmatig waterbeheer
bestaansrecht
terugdringen bestuurlijke drukte

De kracht van storm tot dusverre
• Snelheid
• Kwaliteit
• Eensgezindheid
• Lef

Besluitvorming en mandaat
Aan de UvW Ledenvergadering 26 maart wordt gevraagd:
• Instemming met een voortgangsbericht (geen rapportage) naar
de Minister van V&W en TK per 1 april a.s.
• Vaststellen kernpunten Uniestandpunt doelmatig waterbeheer,
als inhoudelijke basis voor de inzet vanaf medio april.
• Mandaat en steun voor Uniebestuur om te handelen naar
bevind van zaken.
• Voorlopige financiële reservering in de voorjaarsnota 2010
(begroting 2011) van uw waterschap, conform verdeelsleutel.
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Uw mandaat?
En daarvoor is nodig:
• instemming met de geschetste vervolgprocedure:
o
o

een voortgangsbericht per 1 april a.s. naar de Minister van V&W en TK
kernpunten Uniestandpunt doelmatig waterbeheer, als inhoudelijke basis
voor de inzet vanaf medio april.

• Uw steun en mandaat aan het Uniebestuur om, te kunnen
anticiperen op de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen.
• Mandaat aan uw vertegenwoordiger in de LV van 26 maart a.s.
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