
 

Algemeen Bestuurslid Waterschappen 
 

 

Profiel 

Waterschappen zorgen voor voldoende schoon water en voor veilige 

dijken. De taken van een waterschap daarover zijn vastgelegd in de Waterschapswet. Het bestuur 

van het waterschap ligt in handen van het algemeen bestuur (AB), dat uit haar midden een dagelijks 

bestuur (DB) kiest. Het algemeen bestuur komt ongeveer een keer per maand bij elkaar. Algemeen 

bestuursleden moeten beschikken over veel vaardigheden en zijn echte politieke 

vertegenwoordigers. Ze oefenen de controle en aansturing van het waterschap uit in een monistisch 

stelsel. Samen met het DB zijn ze verantwoordelijk voor het beleid en de koers van het waterschap. 

 

Samenstelling 

De Kieswet en de Waterschapswet voorzien in de samenstelling van het algemeen bestuur van een 

waterschap. Waterschap Brabantse Delta heeft 30 zetels. Dit algemeen bestuur wordt gevormd door 

vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: ingezetenen, agrariërs en overige 

eigenaren ongebouwd, natuurterreineigenaren en bedrijven. De vertegenwoordigers van de 

ingezetenen worden via directe verkiezingen gekozen. De verkiezingen zijn op 18 maart 2015. 

 

Functie-eisen  

De functie van een waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. Van een AB-lid wordt 

verwacht dat hij betrokken is, weet wat er speelt en dat kan verwoorden in de openbare 

vergaderingen. Hieruit vloeien de volgende criteria voort: 

 

✓ Beschikbaarheid van 3 tot 4 dagen per maand (inclusief leeswerk); 

✓ Affiniteit met water en waterschappen: een AB-lid verdiept zich in waterkwaliteit, 

waterveiligheid, waterzuivering en waterkwantiteit; 

✓ Volksvertegenwoordiger: een AB-lid weet wat er leeft onder de ingezetenen, 

vertegenwoordigt hen, legt actief verantwoording af van de keuzes die gemaakt worden en 

geniet vertrouwen; 

✓ Continuïteit gedurende de zittingsperiode van vier jaar; 

✓ Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 

✓ Integer; 

✓ Maatschappelijk betrokken; 

✓ (bestuurlijke) ervaring is een pré. 

 

Vergoeding en onverenigbaarheden 

De vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap bedraagt bruto € 537,85 

per maand (per 1 januari 2022). De onverenigbaarheden voor een waterschapsbestuurder zijn 

opgenomen in art. 31 lid 2 van de Waterschapswet. 

 

Waterschap 

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West Brabant. We staan voor 

onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid 



 

tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier 

uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met 

vakmanschap, passie en talent van deze tijd! 

  

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. 

Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de 

toekomst bij te houden, pakken wij grote uitgadingen aan. Hoe we dat doen? Buitengewoon goed en 

samen met al onze partners.  

Meer informatie over het waterschap kunt u vinden op www.brabantsedelta.nl  

http://www.brabantsedelta.nl/

