Bedanken schouwmeesters
Publicatiedatum : 5 september 2014
Geachte heer Lap,
Op donderdag 31 juli jl. stelde u een aantal vragen ten aanzien van de berichten die u bereiken
van verschillende schouwmeesters. Met deze brief voorzien we in de beantwoording van deze
vragen, u heeft dit antwoord reeds eerder per mail ontvangen.
U stelde het algemeen bestuur de volgende vragen:
Mij bereiken zeer teleurstellende en boze berichten dat er verschillende schouwmeesters
(telefonisch) bedankt zijn (ontslagen). Deze mensen hebben zich vele jaren ingezet voor het
schouwwerk van HHNK, en zijn voorgangers. Een maand geleden werden deze mensen nog
gevraagd hoeveel tijd zij de komende periode beschikbaar waren voor het schouwwerk.
Het bericht van 'ontslag', kwam bij deze mensen dan ook als 'een donderslag bij heldere
hemel', en voelt als een 'klap in het gezicht'. Kunt u aangeven wat er vanuit HHNK is
gebeurd?
1. Wordt er niet meer geschouwd?
2. Zo ja, zijn alle schouwmeesters overbodig, of gaat u het schouwen op een andere
manier doen?
3. Hoe heeft de communicatie plaats gevonden met de schouwmeesters?
4. Kunt u zich voorstellen dat de (oud) schouwmeesters boos, en teleurgesteld zijn in het
Waterschap?
Aanvullend hierop heeft uw collega J. Kramer de volgende vraag gesteld welke is
meegenomen in de beantwoording:
5. Is het juist dat de cursus digitaal schouwen, voor een beperkte groep is gehouden en
wat is de reden waarom de overige schouwmeesters hier niet voor gevraagd zijn?
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden.
De afgelopen twee jaar is op de schouwvergaderingen steeds het onderwerp digitaal
schouwen en schouwen in de toekomst aan de orde geweest. Eén van de veranderingen in het
schouwen is dat sloten ingedeeld zijn in een drietal categorieën: tertiair, secundair en primair.
Tertiaire sloten zijn van minder belang voor de aan- en afvoer en kunnen minder streng
worden geschouwd. Secundaire sloten blijven volledig in de schouw. Primaire sloten worden
niet geschouwd, omdat dit ons eigen werk betreft. De controle op tertiaire en primaire sloten
ligt bij de rayonbeheerder. Dit heeft tot gevolg dat er minder schouwmeesters ingezet hoeven
te worden.
Het hoogheemraadschap was al geruime tijd aan het onderzoeken of de schouw niet digitaal
uitgevoerd zou kunnen worden en heeft dit op de schouwvergadering ook met de
schouwmeesters besproken. Een aantal weken geleden is met een willekeurig gekozen aantal

schouwmeesters een test (geen cursus) uitgevoerd om te kijken of het verantwoord zou zijn
om over te gaan op digitaal schouwen. De resultaten daarvan waren zo goed dat is besloten
om dit jaar al over te gaan op een volledig digitale schouw. Dit brengt een vermindering van
schouwmeesters met zich mee. Er is toen besloten om het aantal schouwmeesters terug te
brengen van 285 naar uiteindelijk 112. Op de schouwvergadering is de afgelopen twee jaar
diverse malen aangekondigd dat het aantal benodigde schouwmeesters bij een digitale schouw
ongeveer op 100 zou uitkomen.
De schouwmeesters hebben de afgelopen maand een enquêteformulier ontvangen waarin
duidelijk is aangegeven dat deze bedoeld was om een selectie te kunnen maken. De
uiteindelijke selectie is gemaakt op grond van de bezetting binnen de nieuw te vormen
schouwgebieden. Er is hierbij geen voorkeur uitgesproken voor leeftijd of bepaalde personen.
Het aantal schouwmeesters dat heeft aangegeven om door te willen gaan was dermate groot
dat er toch nog een aanzienlijk deel van moest afvloeien. Er is toen besloten om de
schouwmeesters die het betrof persoonlijk te bellen om dit mede te delen en de afscheidsbrief
daarna pas te versturen.
Vanaf het begin zijn wij ons er terdege van bewust geweest dat we een aantal schouwmeesters
zouden moeten teleurstellen. Het was dan ook geen makkelijke keus om mensen die zich met
hart en ziel voor dit werk hebben ingezet te moeten vertellen dat er geen gebruik meer zou
worden gemaakt van hun inzet.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en hoogheemraden

