Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

UIT DE
PRAKTIJK

Algemeen
Bestuur
waterschap

Astrid Meijer
Algemeen Bestuur
Waterschap Vallei
en Veluwe

geeft zelf het voorbeeld
V

eel burgerinitiatieven gaan over de inrichting van de
ruimte, en dan is ook al snel het waterbeheer in beeld.
Burgers pakken ook steeds vaker het voortouw op in
‘waterzaken’, zoals het klimaatbestendiger maken van hun wijk
of het doen van metingen om de waterkwaliteit in hun buurt te
monitoren. Waterschappen werken daarom steeds meer van ‘van
buiten naar binnen’: niet het waterschap bepaalt in zijn eentje,
maar omgevingspartijen krijgen ruimte om mee te denken en
doen.

De ambitie van veel waterschappen

Doelvolgend

Algemeen Bestuur. Bij Waterschap

om meer ‘van buiten naar binnen’
te werken heeft consequenties voor
iedereen binnen de organisatie.
Dus ook voor de leden van het

Meer aandacht voor ‘de buitenwereld’ past goed bij de bestuurlijke vernieuwing die het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei
en Veluwe voorstaat, zegt Astrid Meier, fractievoorzitter van Water
Natuurlijk in dat bestuur. “Na de verkiezingen maakten we geen
apart bestuursprogramma, maar een gezamenlijke bestuursagenda. Daarin geven we aan welke vier zaken we deze bestuursperiode willen bereiken. Twee gaan direct over burgerbetrokkenheid:
het vormgeven aan water in de stad en het versterken van sociale
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Vallei en Veluwe onderzoeken de
algemeen bestuursleden actief welke
rol ze kunnen spelen om burgers
beter te betrekken.
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Eigen netwerk inzetten

innovatie. Het betekent dat we meer doelvolgend in plaats van
doelstellend gaan werken, en ons actief afvragen: wat wil de
omgeving?”

Nieuw aan de denktanks is ook dat bestuursleden de vraag op
tafel leggen wat hun eigen rol kan zijn voor bijvoorbeeld water in
de stad. Hoe kunnen ze hun eigen netwerk inzetten? Astrid Meier:
“Dit heeft ertoe geleid dat we in gesprek gaan met de gemeente(raden) en met milieu- en natuurorganisaties in de plaatsen
waar we wonen en werken. Dat stemmen we goed af met de
medewerkers die een specifiek gebied onder hun hoede hebben,
zodat we weten wat er speelt. Daarbij bespreken we wat wij als
bestuursleden kunnen toevoegen.”

Voorbeeldfunctie

Het Algemeen Bestuur formuleerde de vier ambities niet alleen
als opdracht aan medewerkers, maar nadrukkelijk ook aan zichzelf.
“We wilden als bestuurders nagaan hoe we zelf onze rol kunnen
invullen in dit nieuwe ‘samenspel met burgers’. Daarom hebben
we denktanks ingericht, met daarin steeds een aantal algemeen
bestuursleden, directieleden en strategisch adviseurs die veel met
burgers te maken hebben. In de bijeenkomsten van deze denktanks bekijken we waar we nu staan, waar we graag een schep
bovenop doen, en hoe we dat organiseren.”
Met de bestuursagenda en de denktanks wil het bestuur een
voorbeeld stellen naar de organisatie en commitment op deze
onderwerpen laten zien. “Als je echt van buiten naar binnen wilt
werken, dan moet je zelf ook laten zien dat medewerkers invloed
hebben op de manier waarop het Algemeen Bestuur werkt en
denkt. Alle waterschapspartijen zeggen in verkiezingstijd dat ze de
buitenwereld willen betrekken. Maar soms lijkt dat vooral bestemd
te zijn voor de ambtelijke organisatie en niet voor de politiek zelf.
Niet uit onwil, maar vanuit onbekendheid hoe je dat doet.”

“Medewerkers krijgen graag vertrouwen
van het bestuur om te experimenteren
met de samenwerking met burgers”
In gesprek met medewerkers

Dat de leden van het Algemeen Bestuur direct overleggen met
medewerkers is niet vanzelfsprekend, weet Astrid Meier. “Bij
sommige waterschappen is er geen of nauwelijks contact tussen
politici en ambtenaren. De vrees bestaat dat medewerkers misschien geneigd zijn harder te lopen voor iets waar een Algemeen
Bestuurslid om vraagt. Dat directe contact vraagt daarom om een
open organisatiecultuur waarin een medewerker ook nee durft te
zeggen tegen een bestuurslid.”

“We vragen ons af: hoe kunnen we ons
eigen lokale netwerk inzetten”

Collegiaal bestuur

Denktanks

Astrid Meier ziet dat de denktankgesprekken al direct doorwerken in de organisatie. De medewerkers die nieuwe vormen van
samenwerking zoeken met bewoners, krijgen nu al meer ruimte
om daarin stappen te zetten. “Voor hen is het motiverend te weten
dat het bestuur hun werk waardeert. En het horen van hun ervaringen motiveert de bestuursleden weer in hun werk.” Bijkomend
voordeel is dat het tot meer collegiaal bestuur leidt, ziet ze. “Sinds
ook politieke partijen mee kunnen doen met de waterschapsverkiezingen, is er meer polarisatie gekomen in het Algemeen
Bestuur. Het intensieve samenwerken met elkaar rond de gekozen
vier thema’s zorgt juist voor meer saamhorigheid. Dat vind ik ook
een mooie opbrengst.”

In één van die denktankbijeenkomsten over sociale innovatie
vroeg het Algemeen Bestuur medewerkers die samenwerken met
burgers, te vertellen wat ze tegenkomen. Hoe kunnen de leden
van het Algemeen Bestuur hen daarbij ondersteunen? “Voor de
bestuursleden is het verhelderend om te horen hoe de samenwerking met bewoners verloopt”, zegt Astrid Meier. ”Een medewerker
vertelde over de vrijwilligers die voor het waterschap werken, die
bijvoorbeeld landschapsbeheer uitvoeren of beken onderhouden.
Sommige bestuursleden vroegen zich af of dat wel goed was
voor de beken. Blijft de ondoorlaatbare laag die is aangebracht
wel intact bij het schonen? En is een aannemer niet goedkoper?
Het bleek juist heel goed te werken met de vrijwilligers. Door
het erover te hebben werd duidelijk dat samenwerking met
bewoners-vrijwilligers een grote maatschappelijke meerwaarde
kan hebben en dat we méér mensen bereiken.” De medewerkers lieten de bestuursleden weten dat ze graag ruimte en het
vertrouwen kregen van het bestuur om te experimenteren met die
samenwerking, ondanks het feit dat het meer onzekerheden met
zich meebrengt.

Beste toekomstig lid
van de Provinciale Staten,
Mijn tip aan jou: gooi er je hele ziel en zalig
heid in en
zorg dat je actief deelneemt aan de maatscha
ppij. Doe
het omdat je iets goeds wilt doen voor de
samenleving,
en niet alleen maar omdat je een goede baan
wilt.
Maar goed, ik ga er even van uit dat jij het
uit passie
doet.

Eén issue in groter geheel

Dat betrekken van de omgeving, dat is volgens mij een belangrijke taak van een toekomstig Statenlid. Dat betekent niet dat je
klakkeloos belangen moet behartigen. Als
Provinciale Staten,
voormalig directeur van de milieufederaZuid-Holland (CDA)
tie heb ik de ervaring dat maatschappelijke
organisaties zich vaak hard maken voor voor
al
één issue. De kunst is hoe je als politicus dat
ene
issue recht doet, maar wel inpast in het grote
re geheel.

Ruimte voor voortschrijdend
inzicht

Zorg voor een visie, een stip op de horizon.
Dan heb je iets
om naartoe te werken. Maar onderscheid
het doel en het
middel: laat ruimte voor voortschrijdend inzic
ht. Als later
blijkt dat het op een andere manier beter
kan, sta daar dan
voor open. Stel dat inwoners iets veel bete
r kunnen dan de
overheid, maak daar dan ruimte voor. Hou
d dan niet star
vast aan je rode draad. Volg die inwoners,
en neem een
blauwe draad!

Je hebt als politicus namelijk drie belangrij
ke taken. De eerste twee zijn duidelijk: controleren van Gede
puteerde Staten
en zorgen dat de zaken netjes en zorgvuld
ig verlopen.
Maar de derde taak wordt steeds belangrij
ker: kijken wat
waardevolle initiatieven nodig hebben om
hun plannen te
realiseren. Daarbij is het tevens jouw taak
om het algemeen
belang te bewaken, dilemma’s te signalere
n en daarover in
debat te gaan.

Een voorbeeld: de energietransitie. De stip
op de horizon is
dat we in 2050 onafhankelijk zijn van fossi
ele brandstoffen.
We hebben er als provincie al in de jaren
negentig voor
gekozen om 735,5 MW aan windenergie
te realiseren.
Maar waarom houden we daar zo krampach
tig aan vast?
Het is bijna klaar, roepen we trots, maar is
er dan sindsdien
geen voortschrijdend inzicht? Kunnen we
niet beter gaan
voor zon, voor aardwarmte of energie uit afval
? Voor eigen
plannen vanuit de samenleving?
In het begin was de druk om aan het stree
fgetal te voldoen
zo groot dat bijna elk plan voor een windturb
ine toestemming kreeg. Maar de rol van de provincie
is om rekening te
houden met alle belangen, dus ook die van
protesterende
omwonenden. Ga met elkaar in gesprek en
ga samen op
zoek naar een compromis. En als
dat niet lukt dan is het misschien beter te besluiten
eid
“Ondersch
dat het feest gewoon
el
o
d
t
e
h
l
e
niet doorgaat. Maar
w
l:
e
d
dan hebben we er in
en het mid
iede
r geval alles aan
r
o
e vo
laat ruimt
gedaan.

Zo krijg je draagvlak

Dat betekent simpelweg dat je mensen en
hun problemen
serieus neemt. Inwoners begrijpen best dat
ze niet altijd
hun zin krijgen, maar ze willen wel gehoord
worden. Dat is
jouw rol als politicus - niet alleen in campagn
etijd. Door met
inwoners te praten en continu je dilemma’s
te verwoorden.
Door uit te leggen wat het doel is, en wat
een middel. Dán
werk je aan je draagvlak, zelfs al zijn ze het
er niet helemaal
mee eens.

Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Ellen Verkoelen

ijdend
voortschr
inzicht.”
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