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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Opgave 1  Het waterschap: een vergeten overheid? 
 

 1 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende elementen te bevatten:  
• Kenmerkend voor een overheid is dat deze gezag/macht heeft over 

een bepaald gebied. (De burgers erkennen dit gezag als legitiem.) (De 
centrale overheid heeft het hoogste gezag.) 1 

• Het waterschap is een overheidsorgaan. Het heeft bij wet eigen 
bevoegdheden: het stelt regels op waaraan burgers zich dienen te 
houden en heft belastingen. Hieruit blijkt dat het waterschap legaal 
gezag/macht heeft en uitoefent 1 

Vraag Antwoord Scores 
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 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn (twee van de volgende):  
− Het zijn goederen waarvan een ieder gebruik kan maken of die in 

principe voor iedereen beschikbaar zijn.  
− In tegenstelling tot private goederen is het niet mogelijk mensen te 

laten betalen op basis van hun gebruik, iedereen profiteert, uitsluiting 
van niet-betalers is niet mogelijk. 

− Het zijn goederen die van algemeen belang geacht worden. 
− De overheid (het waterschap) is nodig/verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen / in stand houden van deze zaken. 
− Voor de instandhouding ervan zijn mensen verplicht eraan bij te dragen 

door belastingen (in de vorm van waterschapsheffingen). / De overheid 
(het waterschap) kan de burgers dwingen om bij te dragen aan de 
bekostiging ervan. / Burgers betalen er belasting voor, ook al maken zij 
er geen gebruik van. 

 
per juiste reden 1 
 

 3 maximumscore 2 
• Het AB is te vergelijken met het parlement 0 
 Twee taken van het parlement:  
• Taak 1: medewetgevende taak: het vaststellen van wetten en regels / 

het vaststellen van de begroting.  
In de tekst staat onder Algemeen Bestuur: vaststellen regelingen en 
verordeningen / vaststellen hoofdlijnen waterschapsbeleid / vaststellen 
begroting (regels 22-25)  1 

• Taak 2: controlerende taak.  
In de tekst staat: “Controle op taakuitvoering en besteding budget” 
(regel 26)  1 

 
 4 maximumscore 2 

De uitleg dient de volgende elementen te bevatten: 
• In een democratie heeft iedere burger bij verkiezingen één stem, dus 

een gelijke invloed op de samenstelling van het bestuursorgaan 1 
• Met het vervallen van de categorie ‘gebouwd’, vervalt het uitbrengen 

van de dubbele stem door huiseigenaren, als ingezetene en als 
eigenaar. Daarmee vervalt een kenmerk dat op gespannen voet staat 
met een democratie, waarbij iedere burger een gelijke stem heeft op de 
politieke besluitvorming  1 
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 5 maximumscore 2 
• Wel de opkomst verhogen 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 2 
− Een oorzaak van politieke desinteresse is onwetendheid of 

onbekendheid. Een campagne door politieke partijen kan de kiezer 
duidelijker maken waar het bij de verkiezingen voor het 
waterschapsbestuur inhoudelijk om gaat. De kiezer krijgt meer te horen 
over de standpunten van groeperingen die meedoen aan de 
waterschapsverkiezingen. / Kandidaten van groeperingen zullen zich 
meer kunnen profileren via het (verkiezings)programma van de lijst. 

of  
• Niet de opkomst verhogen 

Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende): 2 
− Een factor die van grote invloed is op de opkomst, is dat er in de 

perceptie van de burgers ‘iets te kiezen valt’, dat wil zeggen: zijn er 
duidelijke tegenstellingen of verschillende visies op problemen die 
opgelost moeten worden. Het is niet waarschijnlijk dat alleen de 
introductie van een lijstenstelsel bij waterschapsverkiezingen dit kan 
bewerkstelligen. 

− Een lijstenstelsel kennen we al bij verkiezingen voor gemeenteraad, 
Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Politieke partijen zijn niet 
meer als vroeger (sterk) ideologisch gekleurd. Partijlijsten hebben als 
zodanig niet direct een wervende kracht op de opkomst. / Eén van de 
klachten bij verkiezingen op basis van partijlijsten is juist dat de kiezer 
de kandidaten niet kent. Deze onbekendheid met de kandidaten van de 
partijen (behalve de lijsttrekkers) bevordert in het algemeen de 
opkomst voor verkiezingen niet. 

− Een oorzaak van beperkte politieke betrokkenheid is dat men tevreden 
is met de gang van zaken / dat burgers een gebrek aan politiek 
zelfvertrouwen hebben. De invoering van een lijstenstelsel zal deze 
houding niet veranderen.  

 
 6 maximumscore 2 

Twee van de volgende: 
− Recruterings-/selectiefunctie: het leveren van kandidaatleden voor het 

Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur van het waterschap (met 
uitzondering van de Dijkgraaf). 

− Articulatiefunctie: het naar voren brengen van eisen en wensen van 
ingezetenen en eigenaren.  

− Integratiefunctie: formuleren van een verkiezings-/politiek programma 
door integratie van in het waterschapsgebied levende wensen met de 
eigen (ideologische) uitgangspunten. 

 
per juist antwoord   1 
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 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− De Unie probeert (tekst 2) de gang van zaken rond de toekomstige 

wetgeving te beïnvloeden in de door de waterschappen gewenste 
richting, bijvoorbeeld de ondersteuning van de voortvarende aanpak / 
bijvoorbeeld het verzoek de inwerkingtreding te doen plaatsvinden voor 
een bepaalde periode / het vragen van aandacht voor haar notitie met 
de in de eigen kring besproken concrete standpunten. 

− “De Unie treedt namens de waterschappen op als vertegenwoordiger 
naar het Parlement … Gemeenten.” (regels 4-6 van tekst 3); 

− De Unie heeft een professionele organisatie: wat blijkt (zie tekst 3) uit 
een beschrijving van de structuur van de Unie met een 
vertegenwoordiging van de voorzitter van 27 waterschappen, een 
dagelijks bestuur, algemeen directeur, een Uniebureau, een secretaris, 
formele besluitvorming etc. 

− Uit het feit (zie tekst 3) dat er werkgroepen zijn op diverse 
beleidsterreinen, is af te leiden dat de Unie ook een permanent 
karakter heeft en zich niet richt op ad-hoczaken. 

 
per juist antwoord   1 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn (twee van de volgende):  
− Het gemeenschappelijk belang is belangrijker dan de tegengestelde 

eigen belangen van de verschillende groeperingen. Daartoe diende 
men met alle belanghebbenden te overleggen. 

− Het werd belangrijk gevonden om te streven naar consensus/ 
compromissen / consensus te bereiken in plaats van het 
belangenconflict te winnen. 

− Bij het overleg tussen de verschillende groeperingen is respect voor 
elkaar wezenlijk. 

 
per juist kenmerk 1 
 

 9 maximumscore 2 
• De Raad van Ministers van de EU heeft de wetgevende bevoegdheid 

om de richtlijnen vast te stellen 1 
• De ministers van Verkeer en Waterstaat van de EU-lidstaten 1 
 

 10 maximumscore 1 
De Europese Commissie (houdt toezicht op de naleving van de EU-
richtlijnen) (en is het dagelijks bestuur van de Europese Unie / is het 
uitvoerende orgaan van de Europese Unie). 
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 11 maximumscore 1 
De Europese Commissie / het DB van de EU opereert onafhankelijk van de 
nationale regeringen / behoort in het belang van de Unie te handelen / 
heeft de bevoegdheid om handelend op te treden tegen lidstaten bij niet-
naleving van de richtlijnen. 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Tal van (milieu)problemen zijn grensoverschrijdend. Zo ook bijvoorbeeld 
de in de tekst genoemde problemen van het behoud van goede kwaliteit en 
kwantiteit van het oppervlaktewater en grondwater. / Grensoverschrijdende 
stroomgebieden beïnvloeden de waterloop van de wateren in verschillende 
landen. / Als het waterbeheer in andere landen niet goed is, veroorzaakt 
het hier overstromingen of te grote waterverontreiniging.  
Voor de oplossing ervan zijn staten onderling afhankelijk van elkaar 
geworden. Dit is interdependentie. Dit vraagt een gezamenlijke/ 
supranationale aanpak, in dit geval van de EU. 
 




