Les 3c - Het waterschap
Het bestuur van een waterschap
Met deze opsomming hebben we het belangrijkste werk van de waterschappen
wel op een rijtje gekregen. Om al dat werk goed te organiseren heeft het waterschap
een bestuur. Aan het hoofd daarvan staat de dijkgraaf. De waterschappen hebben
voor het uitvoeren van hun werk veel geld nodig. De dijkgraaf stuurt daarom ieder
jaar een rekening naar alle mensen en bedrijven die in het waterschap wonen.
Dat heet de waterschapsbelasting. Daarmee wordt alles betaald.
Er wordt regelmatig gecontroleerd of alles in het gebied van het waterschap in orde is.
Ook waar de bewoners en bedrijven iets zelf moeten onderhouden, bijvoorbeeld het
baggeren van hun eigen sloten. Dat is belangrijk omdat het water in de polder goed
door de sloten moet kunnen worden afgevoerd.
Het systeem van waterschapsbelasting betalen is al eeuwen oud en werkt nog steeds
goed. Er komt veel belastinggeld binnen bij het waterschap. Het bestuur moet ieder
jaar weer keuzes maken waaraan dit geld het best besteed kan worden. Zijn de
waterkeringen nog goed, moeten er gemalen worden vervangen of uitgebreid, komen
er extra kosten voor de waterzuivering? Dat zijn soms moeilijke keuzes en je kunt het
geld nu eenmaal maar een keer uitgeven.
Omdat mensen en bedrijven moeten meebetalen, mogen ze ook meepraten over
de keuzes die gemaakt worden. Natuurlijk werken er deskundige mensen bij het
waterschap. Zij weten hoe de verschillende zaken er voorstaan. Dat maakt een
keuze wat gemakkelijker. Om te mogen meepraten in het waterschap moet je
in het waterschapsbestuur zitten.

Voor meer informatie: www.stichting-rolf.nl

Iedere vier jaar zijn er verkiezingen voor het bestuur van het waterschap.
Dan kan iedereen boven de 18 jaar zich kandidaat stellen voor een plaats
in het bestuur. Volgend jaar op 20 maart 2019 is het zover.
Dan zijn er weer waterschapsverkiezingen.

Heel veel mensen en bedrijven in Nederland hebben dus met het waterschap te maken.
Niet alleen door de waterschapsbelasting die je moet betalen of doordat je een keer in
de vier jaar mag stemmen. Soms heb je een vergunning van het waterschap nodig. Een
vergunning ergens voor krijgen, betekent dat je iets mag doen. Als je in een waterschap
woont en je iets met het water wilt doen, zijn daar regels voor. Volgens de regels (men
noemt dat met een deftig woord “de keur”) mag je niet zomaar een grote hoeveelheid
water uit de sloot halen om een gewas te besproeien. Je kunt ook niet zomaar een sloot
dempen of er een dam in leggen en je mag ook geen vuil water lozen in een sloot.
Je hebt daar eerst een vergunning voor nodig van het waterschap.

Tot slot

We keken terug naar duizend jaar geleden. Toen werkten de mensen samen om hun
kleine polders met kleine en grote dijken tegen het water te beschermen. Ze zorgden
ervoor dat het water in hun polder weer werd weggemalen. Ze wilden immers niet
verdrinken. In onze tijd is het niet veel anders, het is alleen anders en veel groter
georganiseerd. Voor heel Nederland gelden dezelfde regels en ook voor Europa zijn er
al veel regels. We stellen veel meer eisen aan de kwaliteit van het water. Met zoveel
mensen waar we mee samenleven moet het water van goede kwaliteit zijn.
We willen niet verdrinken en ook niet ziek worden.

Voor meer informatie: www.stichting-rolf.nl

