
28 maart 2019 – AB-vergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta - Duiding verkiezingsuitslag 

door Water Natuurlijk-fractievoorzitter Marion Wichard 

 

Voorzitter, 

Deze eerste verkiezingen na de fusie waren voor in elk geval acht partijen heel spannend, al vermoed 

ik dat ook de ‘geborgden’ die al zeker waren van hun zetel, met de nodige belangstelling zullen hebben 

gekeken naar de uitslagen. 

De opkomst is ook voor de waterschappen veel hoger dan de vorige keer. Het belang van het 

waterschap in thema’s als klimaatverandering, waterkwaliteit, droogte en meer, staat dus steeds beter 

op het netvlies van de inwoners. Water Natuurlijk beschouwt dat als een bevestiging dat het 

waterschap midden in de samenleving staat, móet staan, en, -vanuit een brede taakopvatting-, kennis 

en ervaring actief moet inzetten om maatschappelijke opgaven aan te pakken. 

Meer dan 21 procent van de kiezers stemde op Water Natuurlijk, en dat stelt ons natuurlijk zeer 

tevreden. We zullen de komende jaren het groene geluid opnieuw laten doorklinken in dit waterschap. 

En we zoeken daarbij opnieuw de samenwerking: want onze kernthema’s zijn behalve ‘Groen’, 

‘Gezond’ en ‘Genieten’ ook ‘Gezamenlijk’. En dat móet ook in een bestuur waarin er geen grote 

uitschieters zijn in de stembusuitslagen, al zijn er wel wat verrassingen. De kiezer heeft zich lang niet 

overal gehouden aan de volgorde van de kieslijst. Het zal u niet verbazen dat ik persoonlijk erg blij ben 

dat daardoor veel meer vrouwen in dit bestuur komen, zelfs meer dan het gemiddelde in 

waterschapsland. Maar dat terzijde. 

Het gebruik wil dat de grootste partij het initiatief neemt om het proces van coalitievorming te starten. 

De opgaven voor dit waterschap –eigenlijk voor elk waterschap-  zijn omvangrijk en urgent. Daarom 

zijn alle fractievoorzitter, lijsttrekkers –inmiddels voormalige lijsttrekker- direct na de bekendmaking 

van de uitslag al om tafel gegaan. Ik ben erg blij dat er direct groot draagvlak was voor het voorstel van 

Water Natuurlijk om Martijn Dadema, burgemeester van Raalte, aan te zoeken als informateur. 

Martijn Dadema heeft in de gemeente Deventer op voortvarende wijze het informatieproces begeleid, 

en zijn achtergrond als diplomaat, én zijn open en transparante werkwijze maken hem voor ons de 

ideale informateur. 

Ook hier gaat hij voortvarend te werk: er ligt inmiddels een procesvoorstel dat op de instemming van 

alle partijen kan rekenen. Dat betekent dat Martijn Dadema morgen al aan de slag gaat, met 

ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie, en dat hij over een week of twee zijn rapport in een 

openbare vergadering al zou kunnen toelichten. 

Water Natuurlijk heeft vertrouwen in dat proces, en we gaan ervan uit dat we ook voor de komende 

vier jaar een coalitie kunnen vormen die voortvarend aan de slag gaat met de belangrijke thema’s voor 

de komende jaren: klimaatverandering, de energietransitie, duurzaamheid, waterkwaliteit, natuur en 

biodiversiteit. Met een bestuur dat - vanuit een sterk eigen rolbewustzijn –samenwerkt met andere 

overheden op basis van gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid en wederkerigheid. Die de verbinding legt 

tussen het belang van het waterschap en de belangen van anderen –boeren, burgers, bedrijven-, en zo 

het waterschap nog zichtbaarder maakt. Want die verbinding is essentieel voor het draagvlak voor de 

waterschappen. 

Voorzitter, er is dus werk aan de winkel voor dit nieuwe bestuur, en zeker voor de 17 leden die 

helemaal nieuw zijn. Ik wens mijn eigen drie nieuwe fractieleden Anna, Ed en Wim, maar ook die 

14 anderen veel succes en vooral ook veel plezier bij het bestuurlijke waterschapswerk.  

Van één ding zijn we zeker: het wordt de komende vier jaar in elk geval niet saai! 


