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De druk op de waterschappen is de afgelopen decennia flink toegenomen.
Enerzijds moeten zij wegens klimaatverandering rekening houden met een grilliger
patroon in de watertoevoer. Met name periodes van extreme droogte brengen veel
problemen met zich die van invloed zijn op onze natuur, de scheepvaart, de landbouw
en onze waterkwaliteit. Anderzijds zien we dat de uitstroom van mest en bestrijdings
middelen en de stort van chemische stoffen en medicijnresten de waterkwaliteit in
Nederland verder onder druk zet. De vervuiling van ons oppervlaktewater heeft er toe
geleid dat er de afgelopen jaren twintig waterwinputten in Oost- en Zuid-Nederland
gesloten zijn, en dat er bij 89 waterwinputten tussen 2000 en 2015 hogere doses
meststoffen zijn gemeten dan wettelijk is toegestaan.

Deze uitdagingen hebben de kosten van het waterbeheer
en onze drinkwatervoorziening aanzienlijk verhoogd, en
de verwachting is dat deze kosten de komende jaren
verder zullen stijgen.
De toegenomen druk op onze waterkwaliteit en het milieu
compliceert de werkzaamheden van de waterschappen
omdat meer belangen tegen elkaar afgewogen moeten
worden. Hierbij komt het regelmatig voor dat deze
belangen lijnrecht tegenover elkaar staan. Reguleer je het
waterpeil bijvoorbeeld laag ten gunste van de landbouw,
of juist hoog ten gunste van de natuur en biodiversiteit?
En hoe snel pleit je voor een beregeningsverbod in tijden
van droogte? Dit zijn politiek beladen vragen waarbij de
belangen van de Nederlandse burgers op een eerlijke,
democratische wijze vertegenwoordigd moeten zijn.
Daarnaast zijn de nieuwe verantwoordelijkheden rondom
klimaatadaptatie van algemeen belang, wat vraagt om
een zo democratisch mogelijke bestuurslaag om dit
algemeen belang te behartigen.

Van een ‘belang-betaling-zeggenschap’
beleid naar een
‘één persoon, éen stem’ principe
De waterschappen zijn echter binnen de huidige
Waterschapswet niet op een volledig democratische

wijze ingericht zoals we die wel bij andere bestuurs
lagen kennen. De agrarische sector, het bedrijfs
leven, en bos- en natuurorganisaties zijn via de
geborgde zetels namelijk bij voorbaat verzekerd
van zeggenschap binnen het algemeen en dagelijks
bestuur van de waterschappen. Het behoud
van deze geborgde zetels werd in 1992 onder
andere gelegitimeerd door het financiële aandeel
dat de agrarische sector en het bedrijfsleven
toentertijd betaalden. Ook zouden de sectoren een
bovengemiddeld belang hebben bij goed waterbeheer.
De legitimiteit van de geborgde zetels berust daarom
op het ‘belang-betaling- zeggenschap’-beginsel.

Wegens de toegenomen complexiteit
van ons waterbeheer is het niet meer
vanzelfsprekend dat de belangen
van de agrarische sector en het
bedrijfsleven de boventoon voeren.
De omstandigheden zijn sinds 1992 echter aanzienlijk
veranderd en vragen om een herziening van het behoud
van de geborgde zetels. Wegens de toegenomen
complexiteit van ons waterbeheer is het niet meer
vanzelfsprekend dat de belangen van de agrarische
sector en het bedrijfsleven de boventoon voeren.
Waterbeheer is van cruciaal belang geworden
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voor klimaatadaptatie, voor het tegengaan van
biodiversiteitsverlies en voor de watertoevoer in tijden
van droogte. Daarnaast krijgen de waterschappen met
de komst van de Omgevingswet meer regelgevende
bevoegdheden en beleidsruimte om deze taken in de
praktijk uit te voeren. Door de beoogde decentralisatie
vervaagt daarbij de grens tussen de taken die
worden uitgevoerd door de algemene democratie
(de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste
en Tweede Kamer) en de taken die vallen onder de
functionele democratie (zoals de waterschappen)
omdat provincies, gemeentes, waterschappen en
maatschappelijke organisaties in toenemende mate
dienen samen te werken om de toekomstige inrichting
van ons land verder te bepalen. Waterbeheer maakt
daarom in toenemende mate onderdeel uit van het
ruimtelijk ordeningsbeleid en is daarmee één van de
ordenende principes van de inrichting van ons land.

Waterbeheer maakt in toenemende
mate onderdeel uit van het ruimtelijk
ordeningsbeleid en is daarmee één
van de ordenende principes van
de inrichting van ons land.
In onze vertegenwoordigende democratie, waarin
kiezers via de door hen gekozen vertegenwoordigers
invloed dienen te hebben op regels die hen raken, vraagt
de uitbreiding van regelgevende bevoegdheden van de
waterschappen om een volledige democratisering van
het bestuur om kiezers meer invloed te geven over de
totstandkoming van regelgeving die hen beïnvloedt.
Het waterschapsbestuur zou om deze redenen
uitgevoerd moeten worden door een bestuurslaag die
niet langer op het ‘betaling-belang-zeggenschap’beginsel berust, maar op het ‘één persoon, één stem’
principe is gebaseerd. De realisatie dat waterbeheer
van toenemend algemeen belang is, lijkt daarnaast al te
zijn doorvertaald in de relatieve financieringslast van de
belangengroepen. De relatieve financieringslast van de
agrarische sector en het bedrijfsleven neemt namelijk
aanzienlijk af ten opzichte van burgers en huiseigenaren.
Het gemiddelde belastingaandeel dat via de
ingezetenenheffing door burgers wordt betaald is tussen

Tussen 2009 en 2018 is de opbrengst van
de watersysteemheffing met € 500 miljoen
gestegen, waarvan 80% voor de rekening
van huishoudens is gekomen.
– Vereniging Eigen Huis
1995 en 2019 gestegen van 26% naar 41.2%. Daarnaast
blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat tussen
2009 en 2018 de opbrengst van de watersysteemheffing
met € 500 miljoen is gestegen, waarvan 80% voor de
rekening van huishoudens is gekomen. Dit brengt de
legitimiteit van het ‘belang-betaling-zeggenschap’beginsel verder in het geding omdat de verhoudingen
tussen het betalingsaandeel van de belangengroepen
in toenemende mate zal afwijken van de zeggenschap
die zij binnen het waterschapsbestuur hebben indien
de geborgde zetels behouden blijven. De dalende
financieringslast van de belangengroepen vormt daarom
een bijkomende ontwikkeling die om een aanpassing
van de huidige bestuurslaag vraagt.

Voorstel wetswijziging:
schrappen geborgde zetels
GroenLinks komt daarom met een wetswijziging
die regelt dat de geborgde zetels uit het
waterschapsbestuur worden geschrapt. De
wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig
te democratiseren zodat de gevestigde belangen
van de agrarische sector en het bedrijfsleven op een
eerlijke wijze tegen nieuw ontstane belangen rondom
waterbeheer worden afgewogen. Deze wetswijziging
zorgt er daarmee voor dat het bestuur van de
waterschappen meebeweegt met de maatschappelijke
ontwikkelingen die van invloed zijn op waterbeheer.
Daarnaast regelt deze wetswijziging dat het toenemend
algemeen belang en de toegenomen relatieve
financieringslast van huishoudens ook worden vertaald
naar een democratische bestuurslaag die deze
ontwikkelingen in acht neemt.
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