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Geachte leden,
Op vrijdag 8 oktober 2021 heeft de Ledenvergadering van de Unie ingestemd met het plan van aanpak
voor de waterschapsverkiezingen 2023. Met deze brief willen wij u informeren over de activiteiten die vanuit de Unie ondernomen worden richting 15 maart 2023.
Prodemos
De cursus Actief voor het waterschap biedt deelnemers de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de
schermen van het waterschap. Net als in aanloop naar de vorige verkiezingen willen we richting de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 met de cursus mensen enthousiast maken om actief te worden in
het waterschap. Tijdens de zomer van 2021 heeft de Unie samen met verschillende waterschappen en
Prodemos de cursus geüpdatet. Dit is gedaan op basis van de ervaringen met de cursus voor de vorige
verkiezingen. Zowel de opzet van de cursus als de cursusmap zijn aangepast.
Vanaf 18 oktober 2021 kan de cursus rechtstreeks bij Prodemos geboekt worden. De projectleiders verkiezingen van de waterschappen zijn hierover geïnformeerd en hebben de contactgegevens van Prodemos
ontvangen.
Communicatiecampagne en stemhulp
Communicatiecampagne
De Unie heeft een aanbesteding voor een communicatiecampagne opgestart. Het betreft een landelijke
communicatiecampagne in aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Het gaat daarbij
om het doorontwikkelen van de Waterbazencampagne naar een activerende verkiezingscampagne. Met
deze campagne wil de Unie ervoor zorgen dat meer kiezers de urgentie voelen om te gaan stemmen.
Het Bestuurlijk Panel dat betrokken is bij de Waterbazencampagne is ook betrokken bij de aanbesteding
voor de communicatiecampagne. In het Bestuurlijk Panel zitten Rogier van der Sande, Toon van der Klugt,
Jeroen Haan, Luzette Kroon, Erik de Ridder, Bea de Buisonjé, Jan Bonjer, Stefan Kuks en Luc Kohsiek. Daarnaast is er een expertteam samengesteld, met communicatieadviseurs van waterschappen, dat de doorontwikkeling van de Waterbazencampagne begeleidt.
De planning is dat in februari 2022 overgegaan wordt tot gunning van de opdracht.
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Stemhulp
Naast de communicatiecampagne zal ook weer een digitale stemhulp ingezet worden. Deze digitale stemhulp moet de bekendheid van de waterschappen en de deelnemende politieke partijen bij kiezers vergroten en dient als hulpmiddel voor kiezers om een stemkeuze te maken. Daarnaast willen we dat de stemhulp gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor gebruikers, te weten de kiezers en politieke partijen.
Een van de aandachtspunten hierbij is dat er bij de totstandkoming van de stemhulp een leidende rol
moet zijn voor bestuurders, maar dat er tegelijkertijd aandacht is voor relevantie en helderheid van de
stellingen voor de kiezers. De opdrachtnemer zal hierin duidelijk moeten adviseren.
Begin volgend jaar zal de aanbesteding voor een digitale stemhulp worden gepubliceerd. De planning is
om in juni 2022 tot gunning van deze opdracht over te gaan. Het Bestuurlijk Panel zal ook bij deze aanbesteding betrokken worden.
Samenwerking waterschappen en Unie
Nagenoeg alle waterschappen hebben intussen een projectleider aangesteld. Op 22 september 2021
vond de startbijeenkomst voor projectleiders verkiezingen van de waterschappen plaats. Het overleg tussen het projectteam van de Unie en de projectleiders zal nu elke zes tot acht weken plaatsvinden. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen wordt dit geïntensiveerd.
Samen met de waterschappen ontwikkelt de Unie draaiboeken en handreikingen (algemeen, kandidaatstelling en uitslag en benoeming en hertelling) . Deze worden gedeeld met alle projectleiders. Ook zal een
bijeenkomst worden georganiseerd voor projectleiders en andere geïnteresseerden waarin alle formele
momenten rondom het verkiezingsproces aan bod komen.
Waterschapsgrenzen
Gemeenten hebben de precieze grenzen van de waterschappen nodig om de juiste stempassen bij kiezers
te bezorgen. Bij de vorige verkiezingen heeft de Unie een postcodelijst en grenzenkaart bij de VNG aangeleverd ten behoeve van de gemeenten. Met de VNG is afgesproken dat de postcodelijst en grenzenkaart
voor de volgende verkiezingen uiterlijk in augustus 2022 beschikbaar zijn. Op die manier hebben de gemeenten ruim voor de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) de juiste informatie. De projectleiders verkiezingen zijn gevraagd de meest recente lijst met postcodes en kaart met grenzen te controleren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg (irodenburg@uvw.nl).

Hoogachtend,

Meindert Smallenbroek
Algemeen directeur

