
Communicatiestrategie en -aanpak verkiezingen WDODelta 2019

Inleiding

Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Stemgerechtigde inwoners gaan dan naar de 
stembus om een nieuw waterschapsbestuur te kiezen. Om te zorgen dat stemgerechtigden goed zijn 
geïnformeerd en een afgewogen keuze kunnen maken, weten dat er wat te kiezen valt en wat er te 
kiezen valt, en om zo veel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen, is een communicatiestrategie 
en –aanpak ontwikkeld. Deze strategie is afgeleid van de landelijke lijn die door de Unie van 
Waterschappen is opgesteld.

Uitgangspunten voor de communicatiestrategie zijn:

- eenduidige (en daardoor effectieve) communicatie door waterschappen op landelijk en 
regionaal niveau;

- efficiency en effectiviteit door regionale samenwerking met buurwaterschappen en met de 

provincies;
- (faciliteren bij het) informeren en stimuleren van potentiële kandidaten, met bijzondere 

aandacht voor groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn bij de kandidaatstelling.

Doelen

De projectgroep verkiezingen WDODelta heeft de volgende drie communicatiedoelen geformuleerd:

1. Informeren en stimuleren potentiële kandidaten  
2. Bevorderen van de opkomst
3. Bekendmaking van de uitslag

In deze notitie beschrijven we per doel de communicatiestrategie en -aanpak: wat beogen we, wat is 
al voorbereid, wat is gedaan, en wat is het voorstel om te gaan doen. Daarnaast wordt ingegaan op 
de ondersteuning van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen en de informatieverstrekking 
over de registratie van (nieuwe) partijen en kandidaatstelling (beleidslijn in bijlage). Tot slot volgt de 
concept begroting voor de verkiezingscommunicatie, een toelichting op enkele middelen, een 
doelgroepenoverzicht en een globale planning 

Leeswijzer

- Doelgroepen zijn in de tekst vet en onderstreept weergegeven.
- Middelen zijn in de tekst cursief en onderstreept weergegeven.
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DOEL 1: INFORMEREN EN STIMULEREN POTENTIËLE KANDIDATEN  

Het kiezen van een nieuw bestuur begint met kandidaten waarop gestemd kan worden. Het 

stimuleren en werven van die kandidaten is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de 

partijen. Het waterschap kan hier echter wel een aanvullende en faciliterende rol in spelen.  Daarbij 

hebben we oog voor, en extra focus op specifieke doelgroepen die nu ondervertegenwoordigd zijn, 

zoals jongeren, vrouwen en nieuwe Nederlanders.

Om potentiële kandidaten te enthousiasmeren zijn in het eerste half jaar van 2018, in overleg met de 

partijen, diverse activiteiten in gang gezet. Zo is in maart een informatieavond georganiseerd voor 

geïnteresseerden: wat is het waterschap, wat houdt bestuurswerk in, hoe kun je je kandidaat stellen. 

Daarnaast is in samenwerking met het instituut ProDemos een cursus aangeboden aan mensen die 

geïnteresseerd zijn in het bestuurswerk bij het waterschap. Deze cursus ‘Actief voor het waterschap’ 

besloeg vier avonden en een afsluitende middag met het bijwonen van een vergadering van het 

algemeen bestuur en een excursie door het gebied. Ook hier was extra focus op specifieke 

doelgroepen als jongeren, vrouwen en nieuwe Nederlanders: belangengroepen zijn expliciet 

benaderd om ze te attenderen op zowel de informatieavond als de gratis cursus. Er hebben zich zo’n 

24 cursisten aangemeld, en ook de informatieavond was goed bezocht. 

Aanvullend organiseerde ‘Vrouwen Kiezen’ op 20 juni een bijeenkomst ‘Niemand buitenspel’, in 

samenwerking met de waterschappen WDODelta en Vechtstromen. Daarnaast was er op 22 juni een 

bijeenkomst voor leden van   politieke jongerenorganisaties over waterschappen en verkiezingen; een 

initiatief van de JOVD Zwolle en omgeving. Op ons verzoek hebben ze ook andere organisaties 

benaderd, waardoor de bijeenkomst een coproductie was van Jonge Democraten (D66), CDJA (CDA), 

DWARS (GroenLinks) en de JOVD (VVD).

Alle activiteiten hebben aandacht gekregen via social media en op de speciale verkiezingenpagina op 

onze website. Ten behoeve van potentiële kandidaten is sinds de jaarwisseling veel informatie op de 

verkiezingspagina van de website geplaatst over het zijn van bestuurslid en de 

kandidaatstellingsprocedure.
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DOEL 2: BEVORDEREN VAN DE OPKOMST

Ter bevordering van de opkomst is landelijk een overkoepelende campagne ontwikkeld door de Unie 
in samenwerking met de waterschappen. Deze campagne is ook regionaal in te vullen door de 
verschillende waterschappen.  Daarbij is het belangrijk om duidelijk te maken dat er wat te kiezen 
valt.  We willen dat stemgerechtigde inwoners kunnen begrijpen waarvoor ze stemmen, waarom het 
waterschapswerk belangrijk is en zich goed kunnen oriënteren op de verschillen tussen de partijen 
die deelnemen aan de verkiezingen bij WDODelta.  

Doelstellingen

Om de stemgerechtigde inwoners te stimuleren te gaan stemmen zijn de volgende doelstellingen 
geformuleerd (die overeen komen met de landelijke doelstellingen:)

- De kiezer informeren dat er verkiezingen zijn voor waterschappen (en provincies);
- De kiezer informeren over wat waterschappen doen (WDODelta in het bijzonder);
- De kiezer informeren dat er wat te kiezen valt (democratische legitimiteit).

Aanpak

De aanpak van de verkiezingscommunicatie van WDODelta baseren we op de volgende pijlers: 

1. Aansluiten op de landelijke verkiezingscampagne;
2. Er valt wat te kiezen en dat maken we zichtbaar;
3. Kansen pakken en aansluiten op reguliere communicatie-inspanningen;
4. Ambassadeurs benutten;
5. We zoeken de samenwerking. 

1. Aansluiten op de landelijke verkiezingscampagne

De Unie van Waterschappen heeft een aanbesteding gehouden voor een prikkelende 

verkiezingscampagne die oproept om te stemmen. Uitkomst is dat de opdracht hiervoor is gegund 

aan het communicatiebureau GH+O. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van 

deze campagne. Dat resulteert in een campagneplan, de uitwerking daarvan met middelen die ook 

regionaal kunnen worden gebruikt. Ook voor de digitale stemhulp liep een aanbestedingstraject wat 

geresulteerd heeft in de keuze voor het bureau Citizens. Zij maken de stemhulp ‘MijnStem’.

De landelijke campagne van de Unie van waterschappen is leidend voor de verkiezingscommunicatie. 

De campagne bestaat uit zowel een centraal als een regionaal deel. Onderdeel van de landelijke 

strategie zal onder meer zijn het werken met een digitale stemhulp en landelijke afstemming omtrent 

de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Voor de regionale invulling wordt een ‘toolkit’ 

samengesteld, met daarin de overkoepelende communicatiestrategie/ uitgewerkte campagne, FAQ 

lijsten, mogelijke middelen etc. 

In mei is een startdag gehouden om input op te halen bij de waterschappen en is de 

communicatiefilosofie achter de campagne gepresenteerd. Het idee achter de campagneaanpak is 

om aan te sluiten op de speciale band die we in Nederland hebben met water. Het collectieve 

enthousiasme voor water is het vertrekpunt om van daaruit mensen te verleiden om na te denken 
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over de inhoud van het waterwerk in hun regio (klimaat, waterveiligheid, waterkwaliteit), en hoe dat 

hun leven beïnvloedt. Of anders gezegd: de stemurgentie doet een appel vanuit trots; we spreken de 

waterliefhebber in mensen aan. Vanuit het belang dat mensen ervaren, wordt de relatie gelegd met 

de inhoud van het waterschapswerk. 

De officiële presentatie en kickoff van de overkoepelende communicatiestrategie was op 25 

september 2018. Voor de regionale invulling hebben alle waterschappen een digitale toolbox 

ontvangen waarmee de campagne voor het eigen waterschap kan worden uitgewerkt.  In februari 

2019 wordt de landelijke campagne gelanceerd.

GH+O over de landelijke verkiezingscampagne:

IEDERE NEDERLANDER HEEFT EEN BAND MET WATER
Misschien leven de waterschapsverkiezingen (nog) niet zo in Nederland, water leeft wel degelijk! 
Water is belangrijk en speelt in het leven van ons allemaal een grote rol. Kortom: Iedere 
Nederlander heeft een band met water! Die band gebruiken we als trampoline voor de boodschap 
van de verkiezingen. We spreken Nederlanders aan op hun band met water en zetten de 
verkiezingen neer als iets waar Nederland op zit te wachten. Want als water zo belangrijk is voor 
ons dagelijks leven, en als we daarover mogen meebeslissen, willen we toch júist stemmen?! Dan 
willen we onze mening laten horen over belangrijke (regionale) wateronderwerpen. We verleiden 
stemmers vanuit hun band met water na te denken over de inhoud van het waterwerk in hun 
regio. En het belang van waterwerk in klimaat, waterveiligheid en waterkwaliteit.

BOODSCHAP VAN DE CAMPAGNE
Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. Wij 
Nederlanders hebben állemaal wel iets met water. We houden ervan, of misschien juist niet. We 
wonen er tussen of werken ermee. We hebben water nodig voor onze flora en fauna en om onze 
oogsten te laten slagen. Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en rivieren. En stiekem is 
iedere Nederlander trots op hoe wij onder, in, tegen en vooral mét water leven. In Nederland 
geven de waterschappen vorm aan het beheer van al ons water. En jij hebt invloed op hoe ze dat 
doen! Dus: HALLO stormtrotseerders, kadekapiteins, doorspoelers, moerashengelaars, 
plassenstampers, dijkkijkers, grachtschaatsers, laaglandwoners en duintrappers: WE MOGEN WEER 
STEMMEN! Laat je horen over wateronderwerpen in jouw buurt. Geef je stem tijdens de 
waterschapsverkiezingen op 20 maart.

Wij sluiten met onze eigen publiekscampagne aan op de landelijke lijn. Door aan te sluiten op de 

positieve beleving van water willen we mensen te stimuleren om te gaan stemmen. Daarnaast zien 

we duidelijke meerwaarde in het samen optrekken. Dit vergroot herkenbaarheid en genereert meer 

zichtbaarheid. Daarnaast wordt samenwerking met omliggende waterschappen vergemakkelijkt.

2. Er valt wat te kiezen…. en dat maken we zichtbaar

Hoe kunnen kiezers een weloverwogen keuze maken als ze niet weten waarvoor ze kiezen? Gelet op 

eerdere ervaringen en de relatieve onbekendheid van waterschappen en waterschapspartijen, in 

combinatie met de relatief beperkte scope van bestuurlijke vraagstukken waar het 

waterschapsbestuur mee te maken heeft (als functionele overheid), willen we hier extra aandacht 

aan geven.  Het is echter vooral  aan de partijen die deelnemen aan de verkiezingen bij WDODelta om 

hierover duidelijkheid te verschaffen. Wel ondersteunen we  de partijen  door gelegenheid te bieden 

om zichtbaarheid en ruchtbaarheid te geven.
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Vanuit de beleving slaan we de brug naar de inhoud en willen we kiezers triggeren op het feit dat er 

wat te kiezen valt (met verwijzingen naar de verkiezingswebsite). Samen met een in te schakelen 

communicatiebureau krijgt deze campagne concreet invulling (zie ook longlist middelen) waarbij in 

ieder geval gebruik zal worden gemaakt van social media en buitenreclame. Mogelijk ook de 

advertenties in huis-aan-huis bladen. Planning uitvoering van deze en andere acties: maart 2019. 

Vanuit de landelijke verkiezingscommunicatie wordt voor elk van de 21 waterschappen een digitale 

stemhulp gemaakt. Dit is een belangrijk middel dat kiezers helpt zich te oriënteren op de verschillen 

tussen partijen. Stellingen in de digitale stemhulp voor WDODelta zullen via een zorgvuldig proces tot 

stand komen na consultatie van de partijen die bij WDODelta meedoen aan de verkiezingen. Op 

regionaal vlak zetten we voor WDODelta primair de website (  www.WDODelta.nl/verkiezingen) in om 

partijen de gelegenheid te bieden zich te presenteren aan de kiezer en verschillen tussen partijen 

inzichtelijk te maken. Hierop presenteren we bijvoorbeeld stellingen, de analyse van de 

verkiezingsprogramma’s en vestigen we de aandacht op de digitale stemhulp. Mogelijk maken we 

gebruik van bestaande stellingen uit de stemhulp. Wanneer we kiezen voor nieuwe stellingen (zie 

longlist: Stellingen) dan is de uitdaging stellingen te bedenken die toegevoegde waarde hebben ten 

opzichte van de stellingen uit de digitale stemhulp.

De thematiek en het onderliggende keuzevraagstuk bij de te formuleren stellingen kunnen we via 

filmpjes kort en beeldend verpakken. Deze filmpjes gebruiken we in diverse communicatiemiddelen 

(onder meer verkiezingswebsite) en vormen belangrijke input voor de inzet van onze social media in 

de periode voorafgaand aan de verkiezingsdatum van 20 maart 2019. Daarnaast kunnen we de 

volgende middelen inzetten/ontwikkelen: verkiezingskrant, Wij vinden het belangrijk dat…’ 

(methodiek i.s.m. Vechtstromen).

3. Kansen pakken (inhakers) en aansluiten op reguliere communicatie-inspanningen

We zijn alert op mogelijke inhakers en kansen die zich voordoen om aandacht te besteden aan de 

aankomende verkiezingen en/of bestuurlijke dilemma’s die op watergebied spelen. Denk 

bijvoorbeeld aan al geplande activiteiten, bijeenkomsten, publieksevenementen, excursies, actuele 

thema’s, de vaststelling van de waterschapstarieven voor 2019, de belastingaanslag, of momenten 

waarop we in de schijnwerpers staan (bijvoorbeeld als het heel nat of droog is). Vanuit het 

communicatieteam zetten we ons in om mits mogelijk dit soort kansen te benutten door verbinding 

te leggen met verkiezingen.

Om het gesprek over de verkiezingen te stimuleren bij publieksactiviteiten waar we ons als 

waterschap sowieso presenteren, gaan we middelen ontwikkelen in de huisstijl van de landelijke 

verkiezingscampagne, met vermelding van de verkiezingsdatum, een oproep om te gaan stemmen en 

met een verwijzing naar verkiezingswebsite. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

verkiezingenrolbannier die duurzaam inzetbaar is.

Daarnaast zetten we in op het gebruik van reguliere communicatiekanalen. Onze website, de 

nieuwsvoorziening die eraan is gekoppeld en onze social mediakanalen bieden mogelijkheden om 

waterissues en bestuurlijke discussies die spelen onder de aandacht te brengen en te relateren aan 

de verkiezingen. We gaan actief op zoek naar (lokale) waterthema’s. De partijen die deelnemen aan 

de verkiezingen laten we op de verkiezingenpagina op de website aan het woord over deze lokale 

thema’s. 
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Verder zijn er in het verkiezingsproces een aantal mijlpalen te onderkennen die communicatiekansen 

bieden om aandacht te besteden aan de waterschapsverkiezingen (laatste dag van de registratie van 

de lijsten op 24-12-2018, dag van kandidaatstelling 04-02-2019, de landelijke lancering van de digitale 

stemhulp, bezorging van de stempassen en  kandidatenlijst (eind februari, begin maart), de dag van 

de verkiezingen op 20-03 en de bekendmaking van de uitslag). Een ander voorbeeld van een kans is 

het idee een speciale locatie aan te wijzen als stembureau (bijv. ons Waterschapshuis in Zwolle. Of 

een drijvend stembureau). 

Ons netwerk telt vele organisaties, deze organisaties kunnen we een lezing aanbieden over het 

waterschap en de waterschapsverkiezingen. 

4. Ambassadeurs benutten

Onze medewerkers kunnen belangrijke ambassadeurs zijn: voor het waterschapswerk en dus ook 

voor de waterschapsverkiezingen. We willen ze bewust maken van deze rol zodat ze in hun eigen 

sociale omgeving kunnen toelichten waarom het belangrijk is om te gaan stemmen. Hiervoor 

organiseren we informatiesessies zodat onze collega’s snappen waarom er een waterschapsbestuur is, 

waarom het belangrijk is dat er verkiezingen zijn en wat de waarde van het bestuur is. En we zorgen 

ervoor dat medewerkers goed geïnformeerd kunnen zijn over de organisatie van de verkiezingen en 

de belangrijke momenten in het verkiezingsproces. 

Naast onze eigen medewerkers zijn er meer groepen in onze nabijheid die we willen stimuleren om 

een ambassadeursrol te vervullen voor de waterschapsverkiezingen. We hebben een groep 

enthousiaste vrijwilligers die voor ons waterlessen en rondleidingen verzorgen. We gaan ze 

informeren over de waterschapsverkiezingen en bespreken wat ze kan helpen in hun 

ambassadeursrol. Dit geldt ook voor onze jeugddijkgraaf, de vrijwillige dijkwacht en W-Young.

5. We zoeken de samenwerking

Alle waterschappen houden op 20 maart 2019 verkiezingen tegelijkertijd met de verkiezingen voor 

Provinciale Staten. Gemeenten zorgen ervoor dat er gestemd kan worden. Met de provincies 

Drenthe en Overijssel en gemeenten in ons gebied zoeken we de samenwerking. Daarbij zijn we 

gericht op het creëren van helderheid en duidelijkheid voor de kiezer over de organisatie van de 

verkiezingen en het stemproces. Maar ook kijken we naar gezamenlijke initiatieven om bekendheid te 

geven aan de verkiezingen (zoals bijvoorbeeld het over en weer linken naar informatie op eigen 

websites over de verkiezingen, gebruikmaken van elkaars communicatiemiddelen, een brief bijsluiten 

bij de oproepkaart van burgemeester/dijkgraaf/CdK die motiveert om te gaan stemmen en/of een 

brief of evenement voor jongeren die voor de eerste keer hun stem mogen uitbrengen). 

Verder staan we in contact met de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Hunze 

en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan. Om elkaar te inspireren, samen te werken en kansen 

te benutten. Met deze aangrenzende waterschappen zoeken we afstemming om samen op te trekken 

richting de gemeenten die binnen hun grenzen met andere waterschappen dan enkel WDODelta te 

maken hebben. Ook stemmen we met deze waterschappen communicatie-inspanningen af om 

onduidelijkheden voor inwoners te voorkomen.

De landelijke campagne waarop we aansluiten biedt kansen om de samenwerking te 

vergemakkelijken. Alle waterschappen sluiten immers aan op de landelijke campagne. Zo was op 5 
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september een inspiratiesessie gepland met een communicatiebureau en de 7 noordelijke 

waterschappen om te kijken waar en hoe we gezamenlijk kunnen optrekken en welke middelen we 

samen kunnen ontwikkelen, in lijn met de landelijke campagne.

We participeren in initiatieven vanuit de omgeving die passend zijn in onze eigen 

communicatieaanpak. Een actueel voorbeeld is het initiatief ‘100 jaar vrouwen kiezen in Drenthe’ 

waarop we inmiddels zijn aangesloten. 
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DOEL 3: BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG

De officiële bekendmaking van de uitslag vindt plaats op 25 maart 2018 door het stembureau van 

WDODelta. De verwachting is echter dat in de loop van 21 maart een voorlopige uitslag bekend kan 

worden gemaakt.

Onderdeel van de landelijke strategie is onder andere landelijke afstemming omtrent de 

bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Wij sluiten hier regionaal op aan. 
Daarnaast vindt op dit moment overleg plaats met de gemeenten. Op 26 september staat een 

bijeenkomst met de gemeenten gepland om verdere afspraken over samenwerking te maken.
Nadere invulling van de aanpak voor het doel bekendmaking uitslag volgt na deze bijeenkomst, de 

kickoff landelijke campagne en de inspiratiesessie invulling regionaal met aangrenzende 

waterschappen.

We zullen in ieder geval onze reguliere media (website, social, persbericht) inzetten om de uitslag 

bekend te maken. 
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ONDERSTEUNING VAN PARTIJEN

WDODelta heeft een neutrale positie naar alle partijen die bij WDODelta meedoen aan de 

verkiezingen. We bieden partijen gelegenheid zich te presenteren, bijvoorbeeld via de website, 

waarbij elke partij in dezelfde mate ruimte krijgt aangeboden. Daarnaast is aanvullende 

ondersteuning mogelijk binnen bepaalde kaders. Hiervoor is een beleidslijn bepaald. Deze is als 

bijlage bijgevoegd. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen organiseren we op 7 november een 

bijeenkomst voor het huidige AB en de partijen waarin de communicatieaanpak wordt toegelicht. 

Ook zullen we – mits er voldoende animo is -  een informatiebijeenkomst houden (januari 2019) voor 

de partijen die meedoen aan de verkiezingen bij WDODelta om hen te informeren over de 

communicatieaanpak vanuit WDODelta en de procesgang voor het aanleveren van informatie vanuit 

de partijen voor media zoals de website en voor verzoeken tot ondersteuning.

Een goede campagne door de partijen versterkt het succes van het verkiezingsproject. Het 
waterschap faciliteert daarom die campagnes door de partijen podia te bieden voor hun boodschap 
en zodoende duidelijk te maken dat ‘er wat te kiezen valt’. Het waterschap zal zich echter niet met de 
inhoud van de boodschap bemoeien. Wel biedt het waterschap op verzoek ondersteuning aan alle 
partijen/kandidaten in de vorm van een middag basic training social media, inclusief een profiel en 
filmpje voor de verkiezingspagina van het waterschap

REGISTRATIE VAN (NIEUWE) PARTIJEN EN KANDIDAATSTELLING

We zorgen via de verkiezingswebsite voor een goede informatievoorziening over deelname aan de 

waterschapsverkiezingen, de formele stappen die daarin te onderkennen zijn en formele vereisten die 

worden gesteld. De partijen die deelnemen aan de verkiezingen voorzien we van heldere en 

volledige informatie over het verkiezingsproces (basispresentatie).
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BEGROTING

Het Fractievoorzittersoverleg heeft een Adviesgroep verkiezingscommunicatie ingesteld, die zich 
gebogen heeft over de hoogte van het communicatiebudget en de verdere invulling van de 
communicatiestrategie. De adviesgroep heeft teruggeblikt op de communicatieactiviteiten die bij de 
vorige verkiezingen zijn gevoerd en heeft, conform de evaluaties die destijds door de waterschappen 
zijn uitgevoerd, geconcludeerd dat er in de basis een geslaagde communicatiecampagne heeft 
plaatsgevonden. 

De externe uitgaven voor communicatie van Groot Salland en Reest en Wieden voor de verkiezingen 
in 2015 bedroegen ca. € 113.000. Het Fractievoorzittersoverleg heeft overwogen dat op grond van 
fusievoordelen een vergelijkbare campagne in dit geval voor € 100.000 moet kunnen worden 
uitgevoerd. Daarom is in het krediet een post van € 100.000 voor externe communicatiekosten 
opgenomen. 

Proces

Afgesproken is om de Adviesgroep verkiezingscommunicatie te betrekken bij de verdere invulling van 
de communicatiestrategie. Daartoe zijn in oktober twee bijeenkomsten geweest waar een afgewogen 
keuze is gemaakt uit een longlist van verschillende middelen met bijbehorende kosten. De keuzes van 
de Adviescommissieleden waren niet unaniem maar leidden tot een afgewogen middelenpakket 
waarmee de doelstellingen en doelgroepen evenwichtig benaderd kunnen worden. 

Middelenmix

In onderstaand overzicht staan de gekozen middelen. Ter ondersteuning wordt een aantal reguliere 

en specifieke ondersteunende middelen ingezet (website, Q&A, interne nieuwbrief en infosessies, 

Virtual Reality, duurzaam dilemmaspel, ‘wij-vinden-het-belangrijk’ stellingenmethodiek, social 

campagne, aftelkalender). En de digitale stemhulp. Dit is echter een separaat traject vanuit de Unie. 

Kosten vallen niet binnen ons communicatiebudget.

De adviescommissie heeft in de vergadering van juli 2018 aangegeven geen   folders of give-aways te 
willen inzetten.

OUTDOOR

Buitenreclame (ABRI’s gemeentehuis, (bus)stations, A-wegen) en billboards. Afhankelijk 
van kosten ook posters, campagnemateriaal, rolbannier

20.000

DIGITAAL/SOCIAL

Productie (thema)filmpjes (o.a. bij stellingen) 10.000

SCHRIFTELIJK

Verkiezings’krant’ (opmaak, druk, bezorging): 4 pagina’s in h-a-h en meeliften op 
provincieglossies (jij & Overijssel en Drenthe)/advertenties

25.000

EVENEMENTEN

Bijdrage Jongerenfestival en roadshow ( initiatief provincie Overijssel: DemoCrazy festival) 25.000

ALGEMEEN

Regionale doorvertaling communicatiecampagne, kosten bureau,
(opzetten en uitvoeren; copy, fotografie) + radiospot

15.000

* Aansluiten op kansrijke initiatieven -

Onvoorzien 5% van beschikbaar budget 5.000
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TOTAAL 100.000

ProDemos (al uitgevoerd in voorjaar 2018) 
(valt buiten verkiezingsbudget)

6.500

*  We zullen zoveel mogelijk aansluiten bij kansrijke initiatieven die zich voordoen en waar geen 

kosten mee gemoeid zijn. Denk hierbij aan bijeenkomsten en/of debatten die bijvoorbeeld door de 

provincie worden georganiseerd. Hiervoor is echter geen apart budget begroot. 

TOELICHTING OP MIDDELEN 

- Wij vinden het belangrijk dat…
o Een van de uitgangspunten van de communicatie is dat er iets te kiezen moet zijn en 

dat we dat zichtbaar willen maken. Als drager voor de inhoud van de 

verkiezingscommunicatie hebben een methodiek ontwikkeld waarmee we verschillen 

tussen partijen inzichtelijk kunnen maken voor de kiezer. (Dit staat los van de digitale 

stemhulp die is aanbesteed door de Unie; deze hulp gaat pas half februari live.) Kern 

van de aanpak is dat partijen worden uitgedaagd concreet te maken in welke mate ze 

een bepaald thema belangrijk vinden. Elke partij krijgt 100 punten die naar eigen 

inzicht zijn te verdelen over 5 stellingen, die zijn geformuleerd in de vorm ‘Wij vinden 

het belangrijk dat…’. Met de verschillen in de puntenverdeling over de stellingen 

komen verschillen in prioritering tussen partijen voor het voetlicht. Stellingen worden 

eind 2018 bepaald samen met de partijen waarvan op dat moment bekend is dat ze 

zullen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen bij WDODelta. Vanaf januari laten 

we op de site zien hoe elke partij de 100 punten heeft verdeeld over de stellingen. 

Daarnaast krijgen alle partijen op de website en in de verkiezingskrant de 

gelegenheid om zich te presenteren en de eigen keuzes in de puntenverdeling 

inhoudelijk toe te lichten. 

- Jongerenevenement/-festival i.s.m. provincie(s) (DemoCrazy! Festival voor mensen < 45 jaar)
o In de aanloop naar de verkiezingsdag worden Jongeren die voor het eerst hun stem 

mogen uitbrengen enthousiast gemaakt door middel van een aansprekend en 

rondreizend festival langs onderwijsinstellingen (MBO’s, HBO’s). Dit wordt 

georganiseerd in samenwerking met de provincie Overijssel en andere 

waterschappen. Voor Drenthe wordt door ProDemos i.s.m. de provincie Drenthe op 

de verkiezingsdag zelf een jongerenfestival georganiseerd; dit betreft 6 

onderwijsinstellingen, waarvan 1 in Drenthe. Wij sluiten hier zo mogelijk op aan. 
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DOELGROEPEN (in notitie vet en onderstreept weergegeven):

Intern:

 Medewerkers 

 Vrijwilligers

 Jeugddijkgraaf

 Vrijwillige dijkwacht

 W-Young

 AB

 DB

Extern:

 Partijen die deelnemen aan de verkiezingen 

 Jongeren 

 Politieke jongerenorganisaties 

 Jongeren die voor de eerste keer hun stem mogen uitbrengen

 Vrouwen 

 ‘Vrouwen Kiezen’ 

 Nieuwe Nederlanders

 Organisaties uit ons netwerk

 de provincies Drenthe en Overijssel

 Gemeenten
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PLANNING

Juni 2017 – December 2017 Landelijk voortraject verkiezingen (Europese 

aanbestedingsprocedure)

December 2017- feb 2018 Voorbereiding project

Februari 2018 – juni 2018 Enthousiasmeren van potentiële kandidaten 

(informatieavond, ProDemos cursus)

Maart 2018- maart 2019 Formele handelingen (instellen stembureau, registratie lijsten 

en kandidaten etc.)

Juni 2018- maart 2019 Afstemmen communicatie en logistiek met waterschappen, 

gemeenten en provincies

6 september Inspiratiesessie invulling regionale campagne noordelijke 

waterschappen

25 september Kickoff landelijke campagne

26 september Bijeenkomst gemeenten

Januari 2019-maart 2019 Opkomstbevorderende communicatie landelijk

24 december Laatste dag van de registratie van de lijsten 

4 februari Dag van kandidaatstelling

6 februari Bekendmaking nummering kandidatenlijsten 

18 februari Landelijke lancering van de digitale stemhulp 

27 febr-1 maart Bezorging van de stempassen 

4 maart Start landelijke campagne, start regionale  campagne

5/6 maart Bezorging van de kandidatenlijst 

20 maart Verkiezingsdag 

Na 20 maart Bekendmaking uitslag en benoeming nieuwe AB-leden
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BIJLAGE: Beleidslijn ondersteuning partijen
Versie oktober 2018

 Inleiding 
In aanloop naar de waterschapsverkiezingen verwachten we verzoeken om ondersteuning 

door het waterschap van (politieke) partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Daarbij is er 

een onderscheid tussen twee vormen van ondersteuning: financiële ondersteuning en 

facilitaire/communicatieve ondersteuning. In deze richtlijn wordt aangegeven wat politieke 

partijen van WDODelta mogen en kunnen verwachten. Daarbij wordt ook ingegaan op de 

wijze waarop wordt omgegaan met media-aandacht en de rol van de voorzitter daarin. 

Voorgesteld wordt deze richtlijn in de adviesgroep vast te stellen en bekend te maken aan de 

partijen.
Voor wat betreft financiële ondersteuning en gebruik van locaties zijn in het verleden 

afspraken gemaakt in het Fractievoorzittersoverleg. Deze beleidslijn sluit daar bij aan.

Facilitaire / communicatieve ondersteuning 

Gebruik logo WDODelta 
Partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen kunnen geen gebruikmaken van het 

WDODelta logo. Daar waar partijen in hun eigen verkiezingsuitingen het WDODelta logo 

zouden kunnen gebruiken, kan het beeld ontstaan dat WDODelta de desbetreffende partij 

steunt. Dit is strijdig met de neutrale positie die WDODelta inneemt ten opzichte van alle 

partijen en is om die reden niet wenselijk. 

Gebruik give-aways 
We ontwikkelen geen aparte give-aways ten behoeve van de verkiezingen. Partijen kunnen 

deze desgewenst zelf ontwikkelen.
Give-aways uit het assortiment van WDODelta worden niet verstrekt. Hiermee kan het beeld 

ontstaan dat het waterschap de desbetreffende partij steunt. Dit is niet wenselijk vanuit de 

neutrale positie die WDODelta heeft ten opzichte van alle partijen. 

Gebruik beeldmateriaal en informatie van WDODelta 
We hebben een beeldbank met tal van foto’s, we hebben informatie over ons gebied en 

andere informatie. Dergelijke bestanden worden op verzoek verstrekt, mits: 
- het neutraal beeldmateriaal betreft van locaties en wateren in ons gebied en uitingen niet 

herkenbaar zijn als een WDODelta uiting (dus geen beeldmateriaal met daarop 

huisstijluitingen van WDODelta; geen corporate fotografie); 
- het beeldmateriaal betreft dat rechtenvrij is te verstrekken; 
- er geen strijdigheid is met privacyoverwegingen en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG); 
- het feitelijke informatie betreft over ons werkgebied en onze taakuitoefening; 
- verzoeken minimaal 5 werkdagen van tevoren worden gedaan; 
- met beperkte inzet aan het desbetreffende verzoek kan worden voldaan (richtlijn: maximaal 

2 uur). 

Op deze manier kunnen we partijen vanuit een dienstverlenende houding, op neutrale wijze, 

faciliteren in hun verkiezingscommunicatie. 

Gebruik communicatiemiddelen WDODelta 
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WDODelta heeft diverse communicatiemiddelen die informatie geven over het werk van het 

waterschap. We verstrekken op verzoek dergelijke communicatiemiddelen, mits: 
- de middelen door de partijen enkel worden gebruikt om uitleg te kunnen geven over het 

werk van de waterschappen en de maatschappelijke relevantie ervan; 
- de oplage beperkt blijft tot enkele exemplaren (zodat deze communicatiemiddelen niet 

kunnen worden ingezet als give-away). 

Ambtelijke bijstand 
We verlenen geen ambtelijke bijstand aan de organisatie van campagneactiviteiten van de 

partijen. Wel faciliteren we verzoeken voor het gebruik van beeldmateriaal en informatie van 

WDODelta, mits relatief eenvoudig en met beperkte inzet kan worden voldaan aan het 

desbetreffende verzoek. We hanteren hierbij als richtlijn dat de ambtelijke inzet beperkt blijft 

tot maximaal twee uur per verzoek. 

Ruimte in communicatiemiddelen 
In de verkiezingscommunicatie zetten we diverse middelen in waarmee we onder meer de 

aandacht willen vestigen op de verschillen tussen de partijen. De ruimte die we aan partijen  

bieden om zich te presenteren (bijvoorbeeld op de website en, eventueel, een 

verkiezingskrant), gebeurt binnen het volgende kader: 
- alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen bij WDODelta krijgen dezelfde ruimte om 

zich te presenteren; 
- partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij aanleveren (waterschap plaatst 

enkel; geen inhoudelijke bemoeienis); 
- partijen worden gepresenteerd in volgorde van het aantal verkregen stemmen bij de 

verkiezingen van 2015 van Waterschap Groot Salland en Reest en Wieden samen (‘grootste 

partij voorop’). Dit sluit aan bij hetgeen de kiezers gewend zijn. Doordat de nummers van de 

lijsten via loting worden bepaald (dit is wettelijk voorgeschreven bij een waterschap dat voor 

het eerst verkiezingen houdt), zal de volgorde in de communicatiemiddelen afwijken van de 

formele nummering van de lijsten.

Gebruik locaties van WDODelta 
Locaties van WDODelta zijn niet beschikbaar voor individuele partijen om 

campagneactiviteiten te houden. Dit is strijdig met de neutrale positie die WDODelta inneemt 

ten opzichte van alle partijen en daarom niet wenselijk. 
Conform de bestaande afspraken uit het Fractievoorzittersoverleg, verstrekt het waterschap 

in het geheel geen faciliteiten voor partijbijeenkomsten (inclusief vergaderingen) die in het 

teken staan van de verkiezingen.
We bieden gelegenheid aan partijen om foto’s/filmpjes op waterschapslocaties te maken, 

indien daar behoefte aan is en mits dit niet op gespannen voet staat met de neutrale positie 

die WDODelta inneemt ten opzichte van alle partijen. 
Indien bij een evenement dat (mede) wordt georganiseerd door WDODelta ruimte wordt 

geboden aan partijen om zich te presenteren, dan wordt dit in beperkte mate gefaciliteerd 

(bijvoorbeeld door stands / statafels waar partijen kunnen staan met eigen 

campagnemateriaal). 
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Financiële ondersteuning 

Voor wat betreft financiële ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen 

verkiezingskosten en partijkosten die politieke partijen maken. Hier wordt de huidige lijn 

vastgehouden 
- als WDODelta gaan we niet eenzijdig/zelfstandig over tot het financieel ondersteunen van 

de politieke partijen die nu zitting hebben in het algemeen bestuur, mede gelet op de 

landelijke discussie die op dit vlak speelt; 
- we gaan niet zelfstandig over tot ondersteuning aan partijen wat betreft hun 

verkiezingskosten. 

Media-aandacht en de rol van de voorzitter 
Het is aan de partijen die deelnemen aan de verkiezingen om zich te presenteren aan de 

kiezer en daarin eigen afwegingen te maken over de wijze waarop met media wordt 

omgegaan. En het is aan hen om hun eigen inhoudelijke standpunten voor het voetlicht te 

brengen en hierover het debat aan te gaan.    
De dijkgraaf heeft,  in het verlengde van zijn rol als voorzitter van het AB en het stembureau,  

een communicatieve rol. Dit is in de basis een formele rol die zich richt op onder meer de 

bekendmaking van de deelnemende lijsten aan de verkiezingen, de verkiezingsuitslag en de 

benoeming van een nieuw algemeen en dagelijks bestuur. In geval van mediabelangstelling 

voor de formele stappen in het verkiezingsproces, is de dijkgraaf de logische woordvoerder. 

Daar waar er nieuwswaardige bijeenkomsten zijn met betrokkenheid van WDODelta en waar 

alle partijen aanwezig kunnen zijn, spannen we ons in om media te interesseren. 
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