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Betreft: Aanbieding advies 

Beste leden van het Uniebestuur, 

Hierbij bieden wij u het advies aan van de commissie toekomstbestendige vereniging.  

Na de opdrachtverlening door het Uniebestuur zijn de commissieleden met veel enthousiasme van start 
gegaan. De commissieleden hebben ieder voor zich input opgehaald, daarnaast hebben zij twee sessies 
gehouden bij de strategische tweedaagse. Op basis van die waardevolle input en de gesprekken die de 
commissieleden onderling in zes sessies hebben gevoerd, is het voorliggende advies tot stand gekomen. 

Het advies is ingedeeld in de volgende thema’s: 

• Beleidsvorming en beïnvloeding 

• Bestuursvorming 

• Besluitvorming 

Per thema doet de commissie voorstellen die kunnen bijdragen aan het toekomstbestendiger maken 
van de Unie van Waterschappen. Het advies betrekking heeft op alle organen van de vereniging.  

Sommige voorstellen kunnen snel doorgevoerd worden, anderen vragen wellicht om een gesprek in de 
vereniging. Omdat enkele voorstellen ook gevolgen kunnen hebben voor het huidig bestuur, heeft de 
commissie ervoor gekozen om voor die voorstellen geen moment van inwerkingtreding te adviseren. 
Het is wat ons betreft aan het Uniebestuur om te bepalen of en wanneer die voorstellen worden 
doorgevoerd.  

Met de aankomende verkiezingen en de nieuwe bestuurders die in de waterschapsbesturen en dus ook 
bij de Unie komen, willen wij u een paar suggesties meegeven over hoe dit advies met de vereniging 
gedeeld en besproken kan worden. 

Zo kan de commissie zich voorstellen om enkele regiobijeenkomsten te organiseren waar dit besproken 
wordt. Het idee hierachter is het presenteren van het advies, doorleven, reflecteren en bespreken van 
acties die invulling geven aan de adviezen.  



Een andere mogelijkheid is om één of meerdere webinars te organiseren waarvoor alle 
waterschapsbestuurders uitgenodigd worden. Waarbij op een later moment mogelijk ook een fysieke 
bijeenkomst wordt gepland voor verdere reflectie en verdieping. 

De commissie is graag bereid om mee te denken over hoe het advies kan landen in de vereniging. 

Met vriendelijke groet, 
namens de commissie toekomstbestendige vereniging 

Erik de Ridder 

Bijlage: Advies De Unie zijn wij samen 


