
Geacht bestuur, geachte contactpersonen, 

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode 
vinden diverse activiteiten plaats zoals de voorbereiding van de verkiezingen en de voorbereiding van 
het inwerkprogramma nieuw bestuur. Daarnaast wordt het bestuur in de aanloop naar de verkiezingen 
desgewenst ondersteund met relevante inhoudelijke informatie. Er zijn hiervoor factsheets ontwikkeld 
met informatie over strategische thema’s op basis waarvan partijen keuzes zouden kunnen maken. 
Doel is om ondersteuning te bieden ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode, die bijdraagt aan 
een goede positionering van WDODelta en het nieuwe bestuur. Ze vormen een eerste handreiking ter 
ondersteuning van het coalitieproces, waarover we uiteraard nog nader komen te spreken.  

Uitgewerkte factsheets 
Graag bieden wij u hierbij ter kennisname de uitgewerkte factsheets aan. De factsheets gaan over 20 
thema’s, en zijn onderverdeeld in 5 hoofdcategorieën: 
1. Transformatie energie en duurzaamheid
2. Digitale transformatie 
3. Sociale transformatie
4. Kerntaken 
5. Overig 
Tot slot is er een financieel kader bijgevoegd over de kosten voor het waterschap in het algemeen. 

Toelichting inhoud factsheets 
Bij de factsheets wordt opgemerkt dat deze gericht zijn op de hoofdlijnen van een thema. Ze bevatten 
een korte beschrijving van het onderwerp en een toelichting op het huidige beleid van het waterschap. 
Daarnaast worden globale indicaties gegeven voor mogelijkheden om meer of minder te doen ten 
opzichte van het huidige beleid. Waar mogelijk is voor deze meer/minder opties een indicatie van 
kosten toegevoegd. Ook deze indicaties zijn zeer globaal, en niet in detail doorgerekend. Daarom 
worden de factsheets alleen op deze wijze verspreid en niet actief gecommuniceerd via de website 
van WDODelta. 

Aan de leden van het algemeen bestuur en 
de contactpersonen van de partijen die 
deelnemen aan de 
waterschapsverkiezingen 
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