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Waterschapsverkiezingen belangrijk 
voor boeren, burgers en buitenlui
Gelijk met de verkiezing van de leden van Provinciale Staten vindt op woensdag 

18 maart de verkiezing plaats van de leden van de besturen van de waterschappen 

in Nederland. Over het belang van deze verkiezingen een gesprek met de 

Reeu-wijker Remmert Kerst, de enige plaatsgenoot die als lijsttrekker voor 

de ChristenUnie/SGP een direct verkiesbare plaats op de kieslijst inneemt.

Voor de inwoners van 
Bodegraven-Reeuwijk geldt 
de bijzondere situatie dat 
ze afhankelijk van de plek 
waar ze wonen, mogen 
stemmen voor de verkie-
zing voor het Hoogheem-
raadschap van Rijnland of 
het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. De 
grens tussen deze water-
schappen loopt dwars door 
de gemeente en ligt grof-
weg langs de Enkele Wie-
ricke en langs de oost- en 
noordzijde van de bebouw-
de kom van Bodegraven. 
Het oostelijk deel van de 
gemeente behoort tot De 
Stichtse Rijnlanden. 

Remmert Kerst is lijsttrek-
ker voor ChristenUnie/SGP 
voor het Hoogheemraad-
schap van Rijnland. Een 
hoogheemraadschap dat 
een rijke historie kent. Het 
is de oudste bestuurslaag 
van Nederland. Al vanaf 
de 13e eeuw is de bemoei-
enis met het waterbeheer 
in noordwestelijk Zuid-
Holland bekend. Toch is 
het werk van het water-
schap bij velen nog relatief 
onbekend, beaamt Rem-
mert Kerst. Zelf is hij nu 
zes jaar lid van het alge-
meen bestuur van Rijn-

land. “Boeiende jaren,” zo 
omschrijft de oud-financi-
eel manager bij Unilever 
die periode. “Voor mijn 
werk heb ik over de hele 
wereld gereisd en na mijn 
pensionering kreeg ik de 
gelegenheid een lokaal 
netwerk op te bouwen, ik 
werd politiek actief binnen 
de lokale afdeling van de 
ChristenUnie en daardoor 
ontstond er zes jaar gele-
den de gelegenheid mij 
kandidaat te stellen voor 
het waterschap.”

TAKEN
Op de vraag wat het hoog-
heemraadschap doet, komt 
een klip en klaar antwoord. 
“Populair gezegd gaat 
het waterschap over drie 
zaken: voldoende water, 
gezond water en veiligheid. 
Bij dat eerste moet je den-
ken aan het handhaven 
van goede grondwater-
peilen, waardoor we geen 
natte voeten krijgen en er 
geen uitdroging van het 
land ontstaat. Ook de bouw 
en het beheer van gema-
len valt onder dit punt. Bij 
het tweede punt gaat het 
om de zorg voor schoon 
water, te beginnen met een 
deugdelijk systeem van 
rioolwaterzuivering. Bij het 

derde punt gaat het om het 
in goede staat houden van 
zowel de hoofdwaterke-
ringen (dijken en duinen) 
als de kaden langs grote 
watergangen.”

INVLOED
Remmert heeft zich de 
laatst jaren vastgebeten in 
het bestuurswerk. “Het is 
veelzijdig en boeiend werk. 
Het gaat vaak om complexe 
zaken en er gaat veel 
geld in om. De begroting 
van Rijnland ligt rond de 
185 miljoen euro. Tech-
nisch wordt er veel voorbe-
reid door de medewerkers, 
maar als bestuur heb je 
een brede taak. De positie 
van de waterschappen 
stond zwaar onder poli-
tieke druk, maar enkele 
jaren geleden zijn de taken 
met het ‘Bestuursakkoord 
Water’ opnieuw vastgelegd 
en zijn de bevoegdheden 
uitgebreid. Als bestuurder 
kun je zeker invloed uitoe-
fenen. Vanuit mijn kennis 
en ervaring heb ik bij-
voorbeeld een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren 
aan risicomanagement, het 
functioneren van een onaf-
hankelijke rekenkamer 
en een integriteitcode, 
zaken die ook tot een bete-

re kostenbeheersing gaan 
leiden waar alle inwoners 
voordeel van hebben. De 
komende jaren wordt veel 
aandacht besteed aan de 
effecten die de klimaatver-
andering heeft op onze vei-
ligheid en waterhuishou-
ding. Binnen het bestuur 
is de politieke kleur niet 
dominant aanwezig. Ieder 
werkt tegen de achtergrond 
van zijn eigen programma. 
Natuurlijk zijn er belan-
genverschillen, maar er 
wordt sterk ingezet op 
functioneel besturen en het 
zo rechtvaardig mogelijk 
verdelen van de kosten.”

REEUWIJKSE PLASSEN
Als we Remmert vragen 
waar Rijnland binnen 
onze gemeente het meest 
zichtbaar is, dan wijst hij 
direct naar de nieuwsbrief 
van het project ‘Schoner 
en Mooier’ voor de Reeu-
wijkse Plassen. “Daar ligt 
een mooi voorbeeld van 
de kracht van een groot 
waterschap. Jaren geleden 

is Rijnland al begonnen 
met het beëindigen van het 
lozen van rioolwater op de 
plassen en het stopzetten 
van de riooloverstorten 
uit de zuiveringsinstalla-
tie om een verbetering van 
de waterkwaliteit in het 
plassengebied te bewerk-
stelligen. De laatste jaren 
is er ongeveer 20 miljoen 
euro in het plassengebied 
geïnvesteerd om die nood-
zakelijke kwaliteitsverbe-
tering verder te helpen. In 
samenwerking met veel 
betrokkenen zijn kilome-
ters natuurvriendelijke 
oever gerealiseerd, zijn 
polders losgekoppeld van 
de plassen en zijn er proe-
ven opgezet met baggeren 
en toevoeging van ijzer-
chloride om te proberen 
de plassen weer schoon en 
mooi te maken. Het mooie 
is daarbij dat er innova-
tieve maatregelen worden 
toegepast die de slaagkans 
groter maken. Daarbij ben 
ik blij dat er steeds meer 
wordt ingezet op een goede 

samenwerking met de 
inwoners.”

En passant wijst de water-
schapsbestuurder ook op 
het werk van de collega’s 
van De Stichtse Rijnlanden 
bij de Enkele Wiericke. 
“Daar zie je een ander 
aspect van het werk. Er is 
een omvangrijk bagger-
werk uitgevoerd om de 
Wiericke op diepte te hou-
den en de kade is gerecon-
strueerd om te zorgen dat 
de veiligheid ook in de toe-
komst is gewaarborgd.”
Aan het slot van het 
gesprek roept Remmert 
op om in elk geval van 
het stemrecht gebruik 
te maken. “Via internet 
kan men makkelijk alle 
informatie over de deel-
nemende partijen vin-
den en een keuze maken. 
Maak gebruik van je recht, 
want je stem kan er echt 
toe doen,” is zijn oprechte 
oproep. Tekst: Bert Verver


