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Inleiding 
In 2008 hebben er waterschapsverkiezingen plaatsgevonden, waar voor het eerst op landelijke schaal 
politieke partijen aan meededen. De ChristenUnie deed destijds in maar liefst 24 van de 26 
waterschappen mee; een bijna landelijke dekking. Na afloop van de verkiezingen zijn deze (intern) 
geëvalueerd door het Landelijk Bestuur en het Unieconvent (de vergadering van Provinciale 
Unievoorzitters). Dit heeft geleid tot een rapport dat is besproken op het Unieconvent van 12 maart 
2009.  
 
Eén van de aanbevelingen van het rapport was dat het Landelijk Bestuur met een voorstel zou 
moeten komen die de waterschapsverkiezingen in het bestaande Reglement Kandidaatstelling zal 
integreren. Met dit voorstel geeft het bestuur invulling aan deze aanbeveling. Op het Unieconvent van 
zaterdag 15 januari 2011 is dit voorstel met het Unieconvent besproken. Het betreft hier immers een 
kwestie die raakt aan de bestuurlijke organisatie van de partij. Bovendien betreft het een onderwerp 
dat de Provinciale Unies in het bijzonder raakt. 
 
Achtergrond 
In 2008 was het voor Landelijk Bestuur, partijbureau, Unieconvent en Provinciale Unies pionieren; het 
was voor alle entiteiten de eerste keer dat er aan de waterschapsverkiezingen werd deelgenomen.  
 
Het Landelijk Bestuur heeft in nauwe samenspraak met het Unieconvent besloten om de organisatie 
van de waterschapsverkiezingen bij de Provinciale Unies neer te leggen. De hoofdlocatie van het 
waterschap, was daarbij het toewijzende criterium. 
 
Na afloop van de verkiezingen is er begin 2009 een (interne) evaluatie uitgevoerd. Een belangrijke 
conclusie in dat rapport was dat “de organisatie van de waterschapsverkiezingen door de PU’s door 
de meeste betrokkenen als “geschikt” [wordt] gekwalificeerd”.  
 
Voorstel 
Deze conclusie geeft aanleiding om de organisatie in 2012 opnieuw op deze wijze vorm te geven. Wil 
de partij dit reglementair verankeren, dan dient het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen als 
volgt te worden aangepast.

1
  

 
Het Landelijk Bestuur stelt voor 
 
om aan artikel 2, lid 1, Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen, dat als volgt luidt: 
 

1. Ten aanzien van de verschillende kandidaatstellingsprocedures voor verkiezingen voor 
vertegenwoordigende organen, zijn er de volgende besturen en vergaderingen: 
a. voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer: het Landelijk Bestuur en het Uniecongres; 
b. voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer: het Landelijk Bestuur en het Unieconvent; 
c. voor de verkiezingen voor het Europees Parlement: het Landelijk Bestuur en het 

Uniecongres; 
d. voor de verkiezingen voor Provinciale Staten: het Provinciale Uniebestuur en de 

Provinciale Unievergadering; 
e. voor de verkiezingen voor een gemeenteraad: het bestuur van de kiesvereniging onder 

wiens werkgebied de betreffende gemeente valt en de leden van die kiesvereniging. 

                                                
1
 Het verdient ook de voorkeur om de Statuten van de ChristenUnie aan te passen (art. 2 lid 2). Dat luidt nu zo: “De 

ChristenUnie wenst haar doel onder meer te bereiken door op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn 
en daartoe actief deel te nemen aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraden en het 
Europees Parlement”. “Elk politiek niveau” rechtvaardigt op zich deelname aan de waterschapsverkiezingen, maar het zou 
mooier zijn wanneer deze verkiezingen ook in het rijtje verkiezingen staat opgenomen. Het Landelijk Bestuur wil dit tamelijk 
kleine puntje meenemen in een te voorziene statutenwijziging met het oog op partij- en bestuursstructuur in 2012.  
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een onderdeel toe voegen, dat als volgt luidt: 
 

f. voor de verkiezingen voor een algemeen bestuur van een waterschap: het Provinciale 
Uniebestuur van de provincie waar het hoofdkantoor van het waterschap is gevestigd en 
de Provinciale Unievergadering van deze provincie, waarbij deze vergadering wordt 
uitgebreid met kiesverenigingen buiten deze provincie en waarvan het werkgebied 
gemeenten betreft die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van het betreffende 
waterschap liggen. 

 
 


