ACTUALITEIT

MINISTERRAAD STEMT I N M E T V O O R O N T W E R P
W E T M O D E R N I S E R I N G WATERSCHAPSBESTEL

Groteveranderingenin
hetwaterschapsbestel
DeWetmoderniseringwaterschapsbestelzorgtvooreeningrijpendewijzigingvandesamenstelling
vanhetwaterschapsbestuur,dewijzewaaropditbestuurgekozenwordtendejinanciering vande
waterschappen.DeMinisterraadstemdeop20JanuarijI. inmetditvoorontwerp,datnuvooradvies
naardeRaadvanStategaat. InditartikelbesprekenHermanHavekesenDimitriPoosvande Unie
vanWaterschappenoppersoonlijke titeldebelangrijkste onderwerpeninhetvoorontwerpWet
moderniseringwaterschapsbestel.
Allangeretijd wordtdebestuurlijkeen
financiëlestructuur vandewaterschappen
alsingewikkeldenondoorzichtigervaren;
nietindelaatsteplaatsookdoordewaterschappenzelf Reedsinhetrapport 'Water
centraal'werdeind 1996uitgesprokendat
met handhaving vandebekende trits
belang-betaling-zeggenschap gestreefd zou
moetenworden naareen vereenvoudiging
vandezestructuur.Ditzoumoetenplaatsvindendoorhetterugbrengen vanhet
aantalinhetwaterschapsbestuur vertegenwoordigdecategorieën vanbelanghebbenden,hetinruilen vanhetpersonenstelsel
vooreenlijstenstelsel enhetineenschuiven
vandeverschillende financieringsstelsels.
Zo'ntienjaar later ishetdanbijna zover.
DoorhetMinisterie vanVerkeeren
Waterstaat isafgelopen najaar een voorontwerpWetmodernisering waterschapsbestel
naarbuitengebracht,waarinconcreet vorm
gegevenwordtaandebeoogde nieuwe
bestuurlijke enfinanciëlestructuur.Deoorzaakvanditnietaltemoordende tempois
tweeledig.Allereerstvergdedenadereuitwerkingvanhetgedachtengoed van 'Water
centraal'inwaterschapskring denodige
jaren.Medio2001 resulteerdedit uiteindelijk
ineenbreedgedragen bestuurlijk standpunt
inzakedetrits,debestuurssamenstellingen
definanciering.VervolgensgooidehetIBO
bekostigingregionaal waterbeheer roetin
heteten.Pasnadeopstellingenbehandelingvaneendesbetreffend kabinetsstandpunt kondelangbepleitteaanpassingvan
deWaterschapswet terhand wordengenomen.Op20januarijl. heeft de ministerraad
methetbetreffende wetsvoorstel ingestemd.
HetgaatnuvooradviesnaardeRaadvan
State.Eengoedmoment dusombijde
hoofdlijnen vanhetvoorontwerpstilte
staan.
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Daarbij komenmetnamedevolgende
institutionele vragenaandeorde:
• Hoeishetwaterschap straks bestuurlijk
samengesteld?
• Hoewordtdatwaterschapsbestuur verkozen?
• Hoekomthetwaterschapindetoekomstaanzijngeld?
Opgemerkt wordtvoorafnogdathet
onderhavige voorontwerp-zekerwaarhet
de financiering betreft -eenrelatieheeftmet
hetenkelemaanden eerdernaar buiten
gebrachtevoorontwerp-Waterwet,waarin
eenachttal 'natte'beheerswetten wordt
samengesmeed.WaardeWaterschapswetde
institutionele vormgevingvanhetwaterschapregelt,betreft de(nieuwe)Waterwetde
wijzewaaropdewaterbeheerder -incasuhet
Rijkendewaterschappen -zijn takenuitoefent.

Bestuurssamenstelling
Hetaantalcategorieën belanghebbendeninhetwaterschapsbestuur wordtverminderd.Decategoriegebouwd (huiseigenareneneigenarenvan bedrijfspanden)
verdwijnt.Daarbij wordtoverwogendatde
belangenvandezeeigenarendoordeingezetenenondebedrijven kunnen worden
behartigd.Ookdecategoriepachters,diewe
momenteel nogslechtsbije'énwaterschap
tegenkomen,verdwijnt. Inieder algemeen
bestuur vaneenwaterschap hebben straks
devolgendeviercategorieën vanbelanghebbendenzitting:ingezetenen (inwoners),
bedrijven, agrarischenoverigongebouwden
natuurterreinbeheerders.Naasteen reductie
vanhetaantalcategorieënwordtookde
groottevanhetalgemeenbestuur vaneen
waterschap teruggebracht envastgesteldop
minimaal 18totmaximaal30zetels.Deprovinciebepaalt binnendezebandbreedtede

omvangvanhetwaterschapsbestuur, waarbijbedachtmoetwordendatmeerdande
helft vandewaterschappen nu(ruim)meer
dan30bestuurszetels heeft. Vanhettotaal
aantalzetelszijnzeventotnegenzetels
bestemd voordecategorieënbedrijven, agrarischenoverigongebouwdennatuurterreinbeheerders,dietesamenook tenminste
eenzetelinhetdagelijks bestuur krijgen
toebedeeld.Deoverigezetelszijn bestemd
vooringezetenen,diealtijd meerdande
helft vanhettotaleaantal bestuurszetels
bezetten.Zoalsnuookalhetgevalis,bepaalt
deprovincieinhetnieuwestelselbinnende
margevangenoemdespelregels hoeveel
zetelsiederecategorieinhetalgemeen
bestuur krijgt. Daarbij wordt rekening
gehouden methetbelangdatiederecategorieheeft bijdetaakuitoefening vanhet
waterschap.Hetbestuur vaneen waterschap
met veelagrarischgrondgebied zaldanook
eenanderesamenstelling kennendaneen
waterschapmetveelverstedelijking.Inhet
voorontwerp wordropeenaantal punten
nadrukkelijk aansluitinggezochtbijde
Gemeente-enProvinciewet.Zomoeteen
algemeen bestuurslid straks woonachtig
zijn inhetbeheersgebied vanhetwaterschap,zoalseenraadslid woonachtig moet
zijn inhaarofzijn gemeente.Deproblemen
ronddekandidaatstellingenverkiezingvah
drs.ing.H.Bremerin2005bijeendrietal
Zuid-Hollandse waterschappen hebben
ongetwijfeld eenrolgespeeldbijdezebepaling,dieindebestaande Waterschapswet
nietvoorkomr.Voortsishetaantal onverenigbarefuncties, dezogeheten incompatibiliteiten,duidelijk aangescherpt;zokunnen ledenvanProvincialeSraten,
burgemeestersenwethoudersgeen zitting
meer hebben inhet waterschapsbestuur.
Ookditvormteensignificant verschilmet
debestaande regelingindeWaterschapswet.

Verkiezing
Nogmeerdande bestuurssamenstelling
gaatdeverkiezingsmethodiek opdeschop.
Ervindenalleennogdirecte verkiezingen
plaatsvoordecaregorieingezetenen.Voor
dezecategoriewordtbovendienhetlijstenstelselgeïntroduceerd. Dewaterschappen
nemendaarmeeafscheidvanhetpersonenstelsel,datnietmeerpastbijdeschaalvande
huidigewaterschappen.Iederegroepering
diebelangheeft bijdetaakuitoefening van
hetwaterschap-dusookdespecifiekecategorieën-kaninhernieuwesysteemeen lijst
indienenenmeedoenaandewaterschapsverkiezingen.Gedachtkanwordenaan milieugroeperingen,visverenigingen,bewoners-

comitésendergelijke.DeMemorievanToelichtingisenigszinsonduidelijk overde
vraagofookpolitiekepartijen lijsten kunnen
indienen.Gesteldwordtdatdezeniet'als
zodanig'aandeverkiezingen kunnen deelnemen.Alswijhetgoedzien,zijn deWD ende
PvdAdusnietwelkom,maarkunnen deVerenigingvoorVeiligeDijkenendePartijvoor
deAfkoppelingzichzonder problemen
inschrijven.Jehoeft geenpatagnosttezijn
omtevoorspellendatditpunt tijdens deparlementaire behandeling nogwelterugzal
komen.Voortswordtsterkaangedrongen op
hetorganiseren vanlandelijke waterschapsverkiezingen.Dewaterschappen hadden
dezehandschoen overigens reedsopgepakt.
Inhetnajaar van2008vindenvoorheteerst
bijallewaterschappengelijktijdig verkiezingenplaats.Allestemgerechtigden kunnen
dannaasthetvertrouwdestemmen perpost
ookhun stem viainternet uitbrengen,waarmeedoorhetHoogheemraadschapvan RijnlandenWatetschapDeDommelin2005
reedssuccesvolleervaringenzijn opgedaan.
Dewaterschappenzijn daarmeedeeerste
overheiddieelektronischstemmen vooralle
(ongeveer)twaalfmiljoen stemgerechtigden
mogelijk maakt.Allestemgerechtigden krijgenstrakséénstembiljet indebus.De
onduidelijkheid dieinhetverleden bestond

doordat menmeerderestembiljetten voor
verschillendecategorieënontving, behoort
daarmeevoorgoed tothetverleden.
Voordeoverigecategorieënvindengeen
verkiezingen meerplaats,maarwordende
bestuursleden benoemd door representatieveorganisaties.Inconcretozijn ditde
Kamer(s)vanKoophandel(bedrijven) en het
Bosschap(natuurterreinbeheerders). Gezien
deregionaledifferentiatie ishetvoordecategorieagrarischenoverigongebouwd lastig
landelijk eenrepresentatieveorganisatie aan
tewijzen.Deprovincieneemt ditopzich.

Financiering
Waterschappen zijndoorheteigenbelastingstelselgoeddeelsselfsupporting.Perjaar
halenzezo'n 1,8miljard euroop.Weliswaaris
inIBO-kadergesuggereerdomdeze financieringsmethodiek fundamenteel tewijzigen;
hetkabinetendeTweedeKamerhebbendergelijkesuggestiesechternadrukkelijk vande
handgewezen.Andersdandegemeenten
(gebruikersdeelOZB)behoudt hetwaterschapduszijn belastinggebied,datechterwel
behoorlijk opdeschopgaat.Het bestaande
systeem kenmerktzichdaarbijdoorverschillendeheffingen voordeverschillendetaken:
waterkering,waterkwantiteit, waterkwaliteit

en-inenkelegevallen-wegenbeheer.Conform hetpleidooiin'Watercentraal'en het
Unie-standpunt vanmedio2001 wordtdoor
hetzoveelmogelijk ineenschuiven vandeze
afzonderlijke heffingen een aanmerkelijke
vereenvoudiging bereikt.Hervoorontwerp
introduceertalduseenbelastingstelsel dat
bestaatuiteenwatersysteemheffing eneen
zuiveringsheffing (voorindirectelozingen).
Daarnaastwordteenheffing voordirecte
lozingenvoorzien,eerstindeWetverontreinigingoppervlaktewateren (Wvo)enoptermijn indeWaterwet.Alhoewelvanwegehet
(voort)bestaanvanderijksheffing opgrond
vandeWvovoordezeopzetwelenigbegrip
kanwordenopgebracht,verdientdezeverspreideregelgevinguiteenoogpunt van
transparantiebepaaldgeen schoonheidsprijs.
Dewatersysteemheffing nieuwestijl is
eenbestemmingsheffing waarmeedekosten
wordenbestreden vandezorgvoordewaterkering,dewaterkwantiteit ende(passieve)
watetkwaliteit.Metdekosten voordepas
sievewaterkwaliteit wordtgedoeld opde
kostendiehet waterschap voorhet oppervlaktewater maakt endiedus niets metde
zuiveringvanafvalwater vandoen hebben
(bijvoorbeeld monitoring waterkwaliteit,
baggeren,planvormingen entrofiëringsbestrijding).

DEdijkgraveninnoordelijkeNederlandprobeerdenvanallesomaandachttetrekkentijdensdewaterschapsverkiezingenin2004.
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Metdeinvoeringvandewatersysteemheffing verdwijnen -behalvevoorhetwegbeheer-dezogeheten taakgebieden.Voor
hetwegbeheergeldt inbeginseleen afzonderlijke 'wegenheffing', maardeze heffing
kandesgewenst wordengeïntegreerd inde
watersysteemheffing. Dekosten van het
watersysteem worden toebedeeld aaneen
aantal belastingplichtige categorieën op
basisvanhetsolidariteitsprincipe (ingezetenen)enhetprofijtbeginsel (gebouwd,ongebouwdennatuurterreinen).Hiermeeis
tegelijkertijd aangegevendatdein het
watetschapsbestuur vertegenwoordigde
categorieënendebelastingplichtige categorieënnietlangervolledigovereenkomen.
Hierinschuiltéénvande belangrijkste
verschillenmetdebestaande Waterschapswet.Hetingezetenenaandeel wordt bepaald
opbasisvandebevolkingsdichtheid;dekostenaandelen vandeanderecategorieën viade
door veelwaterschappen algehanteerde
methodeDelfland opbasisvandetotaleeconomische waarde.Deintroductie vaneen
afzonderlijke categorienatuurterreinen bij
dekostentoedeling leidttoteen substantieel
lagereheffing voordezecategorie,dieaansluit bijdedesbetreffende wensuit het kabinetsstandpunt IBO.Deheffingsaanslag inde
watersysteemheffing wordt vervolgensaan
deindividuelebelastingplichtigen opgelegd
aandehand van hetaantal huishoudens
(ingezetenen),deWOZ-v/aarde (gebouwd)
dan weldeoppervlakte(ongebouwd en
natuurterreinen).Demogelijkheid vanclassificatie wordt afgeschaft.

overstorten indezeheffing betrokken.De
reductieopderijksheffing voordoor waterschappenoprijkswatergeloosde effluenten
komt tevervallen.Hiertegenover staat dat
het tariefvanderijksheffing enigszins
wordtverlaagd:van31,76naar 25europer
vervuilingseenheid. Voordeop rijkswater
lozendewaterschappen vormtdit overigens
eenschameldoekje voorhetbloeden:zij
gaanpersaldonegeneuromeerpervervuilingseenheid betalen.
Uiteraard stijgen detotalelasten niet
doordeinvoeringvanditnieuwe financiële
systeem (erwordt eenzekeredalingvande
perceptiekosten vootzien),maarervindtwel
enigevetschuivingplaats indeverdeling
overdediversecategorieën belastingplichtigen.Landelijkgezien isdeinschattingdatde
specifieke categorieën(metnamedeagrariërsendenatuurrerreinbeheerders) erjaarlijks ongeveerpomiljoen euroopvooruit
gaan,hetgeenopgebracht wordtdoorde
huishoudens endan-voorhuurders blijven
dewaterschapslasten ongeveergelijk -met
namediemeteen(dure)eigenwoning.Bij
eenWOZ-waardevan200.000euro bedraagt
de'schade'circatieneuroperjaar, terwijl
dezebijeenWOZ-waardevan600.000euro
opcirca40euro perjaar wordt geschat.
Uiteraard betreffen dezecijfers een landelijk
gemiddelde,dieperwaterschap verschillend
kunnen uitpakken.Zomaakt het bijvoorbeeld nogalwatuit ofhetbetreffende waterschapaldan nietdemethodeDelfland hanteert.

Concluderend
Dehuidige verontreinigingsheffing
wordtindeomvotming naareenzuiveringsheffing nieuwestijldusontdaanvande
kosten vanhetpassieve waterkwaliteitsbeheer.Verderblijft dezeheffing goeddeels
ongewijzigd. Welwordtopbasisvan onderzoeksgegevensdegetalwaarde vanhetinwonerequivalent verhoogd,hetgeen financieel
nei
nstigisvoorhet bedrijfsleven, en wordt
voordehuishoudens naasthet aloude woonruimteforfait hetalternatiefvanhet 'waterspoor'aangereikt.Dedirectelozingenop
oppervlaktewater worden zoalsgezegd
onderworpen aaneen verontreinigingsheffing. Dezeisvrijwel identiek aandezuiveringsheffing, maardeopbrengstervanis
bestemd voorhetwatersysteembeheer. Het
tariefvandezeheffing kande waterbeheerderstellenop50tot 100procent vanhetzuiveringstarief Voorhet merendeel betreffen
dezelozingendeop'eigen'watet geloosde
effluenten vantwzi's,hetgeen overigens
betekentdatdeheffing opeffluenten uiteindelijk wordt betaalddoordeindirectelozers.
Daarnaastwordenookde gemeentelijke
20

H z O # 3-2006

Het lijktgeenalteboudeconclusieals
wijstellendatdevereenvoudigingophet
punt vandebestuurssamenstelling enverkiezinghet bestgeslaagd is.Het aantal
bestuurlijk vertegenwootdigde belangencategorieënismet behoud vanhetgoedevan
detritsduidelijk teruggebracht, waarbij met
namede'aandebuurman' moeilijk uit te
leggenenkostbaredubbele vertegenwoordigingvaningezetenen engebouwd beëindigd
is.Ookdekansopnieuwevetvelendeuitglijdersbijdeverkiezingen isdaarmeesterk
tetuggebracht. Indetoekomst -tebeginnen
eind 2008-vinden alleen nog verkiezingen
plaatsvoorendoordeingezetenen, bovendien opbasisvaneenlijstenstelsel envia
gebruiksvriendelijke enmoderne technieken
(schriftelijk + internet).Uiteraard zaldat nog
denodigevoeten indeaaidehebben (positie
politiekepartijen, belangstelling bij maatschappelijke groeperingen omlijsten inte
dienene.d.);het lijkt niettemingoedtedoen.
Eenbelangrijk gegevendaarbij isdatalle
waterschappen zichhebben uitgesproken
omeind 2008gezamenlijk landelijke verkie-

zingenteorganiserenendatdevoorbereidingdaarvanonlangs reedsisgestart.
Watdefinanciering betreft ishetbed
weliswaar behoorlijk opgeschud,maar het
summum vandeeenvoud,tewetenéén
waterbelasting,waarover in'Watercentraal'
nogwerdgedagdroomd, isuiteindelijk niet
gerealiseerd.Enerzijds komt dit doordat
voorde'drogevoeten'enhet'schone water',
waartoedewaterschapstaken inessentie zijn
terugtebrengen,nu eenmaal met uiteenlopendeheffingsgrondslagen en -maatstaven
moetwordengewerkt.InhetbekendekostenterugwinningsartikeluitdeKaderrichtlijn Waterisdatnietveelanders.Anderzijds
is-zoalsalterechtdoordeCommissieTogtemain 1999werdbenadrukt -een nieuw
financieringssysteem datinalle opzichten
aandeeisenvanrechtvaardigheid, efficiency
eneffectiviteit voldoetendaarbij ooknog
uitermateeenvoudig, fiscaal-juridisch
onkwetsbaarenqua lastenverschuiving neutraaluitpakt,eenutopie.
Het toppunt vandeeenvoudvaltin
zoverremisschien nooittebereiken;merhet
voorontwerp wordt tocheenstevigestap
vooruitgezet.Zoalsuitdediversereactiesop
hetvoorontwerpookblijkt -vrijwel zonder
uitzondering betroffen dezeinhet bijzonder
denieuwe financieringsstructuur -isoverde
beoogderegelingzeker nogniet het laatste
J
woordgezegd.
Ditgeldt niet indelaatsteplaatsvoorde
voorzienelastenverschuivingen, diena
begin november 2005 tezijn opgepikt door
eenwakkerekrant altotongeruste Kamervragen leidden.Dezezorgstaat overigens
haaksoponlangs inopdrachtvandeWaterbonddoorTNS/NIPOverricht onderzoek,
waaruit blijktdatdeNederlandse burger
bestietsmeerwaterschapsbelasting wil
betalenomookindetoekomst vandroge
voetenverzekerdtezijn.Misschien hadden
deinwonersvanNewOrleansdat achtetaf
ookbestwillendoen.
Ervanuitgaandedatdeadviseringdoorde
RaadvanStateendedaaropvolgendeparlementairebehandelinggeen onoverkomelijke
problemen opleverr,zalvoortseenAMvBverkiezingenmoetenwordenopgesteldenzullen
deprovincialewaterschapsreglementen ende
belastingveroideningenvandewaterschappenopdebeoogdenieuweleestmoetenwordengeschoeid.Hetkanbepaaldgeenkwaad
omdaarmeenualaandeslagtegaan.9,
Herman Havekes en Dimitri Poos
(Unie van Waterschappen)

