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Modernisering van het
waterschapsbestel
InH 2 0 nr.3 van10februarivanditjaar stondenondergetekendenstil bijhetvoorontwerp
Wetmoderniseringwaterschapsbestelvan
najaarzoos-Datvoorontwerp leidttoteen
ingrijpendewijziging vandesamenstellingvan
hetwaterschapsbestuur,dewijzewaaropdit
bestuurgekozenwordtendejinancienng vande
waterschappen.Opzojunijl. ishet betreffende
wetsvoorstelbijdeTweedeKameringediend.
Welkewijzigingenzijndaann aangebracht?
Omdat allangeretijd debestuurlijke en
financiëlestructuur vande waterschappen
alsingewikkeld enondoorzichtig ervaren
wordt,niet indelaatsteplaatsdootde
waterschappen zelf,wasindeontwerp-Wet
modernisering waterschapsbestel aande
beoogdenieuwebestuurlijke en financiële
structuur concreetvormgegeven.Ditzou
moetengebeuren door het terugbrengen
vanhetaantal in het waterschapsbestuur
vertegenwoordigde categorieën van belanghebbenden,het inruilen van het personenstelselvooreenlijstenstelsel, het beperken
vandeverkiezingen totdeingezetenen en
het ineenschuiven vandeverschillende
financieringsstelsels.

Bestuurssamenstelling en
verkiezingen
Inhetwetsontwerp valttelezendatde
grootte vanwaterschapsbesturen wordt
teruggebracht toteen maximum van30
zetels,zoalsookinhetvoorontwerp stond.
Hiervanzijn zeventotnegenzetelsgereserveerdvoordespecifieke categorieën(bedrijven,agrariërsenbos-en natuurterreinbehe
heerders).
Deoverigezetelsvallen toeaande
alj
algemene
categorie(ingezetenen),die altijd
meerderheid in het watetschapsbestuur
euwestijlvormt.Verderwordtgeëist dat
lee
edenvanhetbestuut van het waterschap
wc
woonachtig
zijn in het betreffende waterschapsgebied.
Voortswordt hetaantal onverenigbare
functies sterk uitgebreid.Zokunnen burgemeesters,wethoudersenstatenleden niet
langerzittinghebben inhet waterschapsbestuut.Invergelijkingmet het voorontwerp
dezezogeheten incompatibiliteitenregeigverderuitgebreid.Thans wordt in het
lieuweartikel 31 bepaalddatook provincialeambtenaren diebelastzijn met hettoezichtopdewaterschappen geen lid van het
waterschapsbestuur kunnen zijn.
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Metbetrekking totdeverkiezingen blijft
het instellen van kiesdistricten mogelijk,
zoalsookin het voorontwerp telezenviel.
Naaraanleiding vanenkele opmerkingen
vandeRaadvanStateisindememorie van
toelichting bij het wetsvoorstel extra aandacht besteed aandeinstitutionele vertegenwoordiging. Daarin wordt uitgelegd dat
het lijstenstelsel nietdegarantie biedtdat de
specifieke categorieën ookdaadwerkelijk in
het bestuur vertegenwoordigd zijn.Gezien
het numeriekeoverwicht vandeingezetenen kanverondersteld wordendat hetvoor
despecifieke categorieën somsmoeilijkzal
zijn omdekiesdeler tehalen.Omdezereden
iservoorgekozen desystematiek van
geborgdezetelsvoorspecifieke categorieën
instand tehouden.Dezecategorieën worden nietverkozen,maar benoemd.Voorde
ingezetenen wordt het lijstenstelsel ingevoerd.

genvoorzien,eerst indeWetverontreinigingoppervlaktewateren (Wvo)enoptermijn indeWaterwet.

Openkelepunten wijkt het wetsontwerpnadrukkelijk afvan het voorontwerp.
Zoishet vootnemen beperkingen testellen
aandeelnamevanpolitiekepartijen bijde
waterschapsverkiezingen opaandrang van
deRaad vanStategeschrapt. Daarnaast worden tenaanzienvandelijsten geeneisenvan
rechtspersoonlijkheidofrechtsbevoegdheid
gesteld.Inplaatsdaarvan moetde indiener
vaneenlijst eendocument overleggen waaruit hetbelangbij detaakuitoefening blijkt.
Tenslotte isnaaraanleiding van het advies
vandeRaadvanStatebesloten dewijze van
selectieen benoeming vandespecifieke categorieën doordeaangewezen organisaties
(Bosschap,Kamersvan Koophandelen agrarischerepresentatieve organisaties) helderdertemaken.Inhet wetsvootstelwordt in
art. 14,vierdelid,daartoe thans bepaald dat
dewijzewaaropdeselectieen benoeming
vandebetreffende vertegenwoordiger(s) die
bijdieorganisaties plaatsvindt, ineenregelingmoetworden vastgelegd,diedoor het
waterschap bekend moet worden gemaakt.

Indetweedeplaats kunnen alsvanouds
ookdeverkiezingskosten weer rechtstreeks
worden toegerekend aandebetreffende categorie(zieart. 120,eerstelid).Aangezien het
waterschap indetoekomst alleen nogverkiezingskosten voordeingezetenen maakt,
vormtditeengoed temotiveten verbetering
tenopzichtevanhet voorontwerp.

Financiering
Hetbestaande financieringssysteem van
dewaterschappen blinktzoalsbekend niet
uit ineenvoud.Het kenmerkt zichdoor verschillende heffingen voorde verschillende
taken:waterkering,waterkwantiteit, waterkwaliteiten-inenkelegevallen -wegenbeheer.Inhet wetsvoorstel wordt door het
zoveelmogelijk ineenschuiven vandeze
afzonderlijke heffingen een aanmerkelijke
vereenvoudiging bereikt. Evenals het voorontwerp wordt in het wetsvoorstel een
belastingstelsel geïntroduceerd dat bestaat
uit eenwatersysteemheffing eneenzuiveringsheffing (voorindirecte lozingen).Daarnaastwordt een heffing voordirecte lozin-

Opdit punt springt met name het
navolgende tweetal wijzigingen ten opzichte
van heteerderevoorontwerp in hetoog.In
deeersteplaatsvoorzaghet voorontwerp
noginalgeheleafschaffing van het classificatiesysteem. Het wetsvoorstel komt hier
enigszins opterugdoor in het nieuwe art.
1Z2voorenkelespecifiek genoemde situaties
indemogelijkheid (het isgeen verplichting)
vantariefdiffèrentiatie tevootzien.Incasu
betreft het buitendijks gelegen gebieden,
bemalengebieden englasopstanden, voor
welkesituaties hetwaterschapde tarieven
respectievelijk75procent lager, 100procent
hogeren nogeens 100procent hoget kan
vaststellen.Genoemde verhogingen kunnen
daarbij naastelkaarworden toegepast.

Vervolgprocedure
Metdevalvanhet kabinet BalkenendeII
bestond devreesdat hetonderhavige wetsvoorstelernstigevertragingzou kunnen
oplopen. Methetoogopdelangevoorgeschiedeniséndevoorbereiding vandelandelijke waterschapsverkiezingen in 2008zou
dat buitengewoon onwenselijk zijn. Het
kabinet heeft zichhiervan bewust getoond
enwildevaarternadrukkelijk in houden.
OokdeTweedeKamerkiest voortempo:de
vastekamercommissie voorVerkeeren
Waterstaat heeft op7september een hoorzittinggepland.Alsdit hoge tempo kan worden vastgehouden, moet hetmogelijk zijn
hetwetsvoorstel nogvóórdeTweede Kamerverkiezingen op22november plenair te
behandelen, f
Dimitri Poos en Herman Havekes
(Unie van Waterschappen)

DeNVA-programmagroep 'bestuurlijkjuridischeaspectenvanhet waterbeheer'
verzorgtsamenmetdeWaterkringvande
VerenigingvanBestuurskundeop29septemberinUtrechteensymposium overhet
wetsvoorstel.

