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Geachte leden-waterschappen,  
 
Op 15 juni jl. stuurden wij u ons voorstel voor aanpassing van het belastingstelsel. De zending ging verge-
zeld van diverse bijlagen, waaronder het rapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB).  
Onderdeel van het voorstel was een planning tot aan de ledenvergadering van 12 oktober aanstaande. 
Doel was om tijdens de LV van 12 oktober tot besluitvorming over de voorstellen te komen. 
 
Gedurende de afgelopen maanden is intensief contact onderhouden met alle waterschappen. Er is nadere 
toelichting op het voorstel gegeven, vragen zijn beantwoord en berekeningen zijn gemaakt en gecontro-
leerd. Het bestuur prijst zich gelukkig met de vele medewerkers en bestuurders die hieraan hun bijdrage 
leveren. In het bijzonder geldt dat voor de leden van de CAB. Door elkaar op deze wijze te ondersteunen, 
zorgen we er gezamenlijk voor dat, voordat bestuurlijke afwegingen worden gemaakt, de voorstellen voor 
iedereen duidelijk zijn. 
Een aantal waterschappen heeft schriftelijk of mondeling aangegeven het voorgestelde tijdpad als knel-
lend te ervaren. Een ander waterschap gaf aan het belangrijk te vinden om voor de besluitvormende  
ledenvergadering in de gelegenheid te zijn kennis te nemen van de opvattingen van andere waterschap-
pen. Weer andere waterschappen geven ons aan “op schema te zitten” bij de voorbereiding van de stand-
puntbepaling. 
 
Het is van groot belang dat alle waterschappen de tijd en de gelegenheid hebben om tot standpuntbepa-
ling te komen. De gezamenlijke besluitvorming in de ledenvergadering moet gaan over de inhoud van het 
voorstel en niet over de procedure. Ook is het in dit traject verstandig en behulpzaam om de opvattingen 
van de afzonderlijke waterschappen met elkaar te delen, voordat discussie en besluitvorming in de leden-
vergadering zal plaatsvinden. 
 
Het bestuur stelt voor om de procedure als volgt aan te passen: 

 CBCF van 21 september: beeldvorming, beantwoording van vragen, eerst inzicht in verloop discus-
sie per waterschap. 

 (NIEUW) Wij vragen elk waterschap uiterlijk 5 oktober ons een (voorlopige) standpuntbepaling 
toe te zenden. Deze standpuntenbepalingen zullen worden gebundeld en aan allen beschikbaar 
gesteld worden ten behoeve van de LV van 12 oktober. 
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 (GEWIJZIGD) Tijdens de LV van 12 oktober vindt er een eerste gedachtewisseling plaats over de 
voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel. Doel is het verkennen van draagvlak en het be-
noemen van punten van discussie en eventuele gewenste aanpassing van het voorstel. Tevens zul-
len afspraken worden gemaakt over de vervolgprocedure. 

 (NIEUW) Op 22 oktober ontvangt u het (eventueel naar aanleiding van gedachtewisseling tijdens de 
LV van 12 oktober aangepaste) voorstel met het voorstel om in de LV van 14 december daarover te 
besluiten. In het voorstel zullen de eventueel aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het oor-
spronkelijke voorstel worden geaccentueerd en gemotiveerd. 

 (NIEUW) CBCF van 7 december: bespreking van het voorstel, het delen van de opvatting per water-
schap en het vaststellen dat het voorstel gereed is voor besluitvorming in de LV van 14 december. 

 (NIEUW) LV van 14 december: besluitvorming over het voorstel. 
 
Wij wensen u een goede, constructieve bespreking en besluitvorming binnen uw waterschap. Wij zijn  
onverminderd bereid om u bij te staan bij het beantwoorden van vragen, het geven van (nadere) toelich-
ting en het controleren van berekeningen.  
 
Tot slot. Wij stellen vast dat een aantal jaar geleden, na uitvoerige consultatie en gedachtewisseling met 
alle waterschappen, wij met elkaar besloten hebben dat wij zelf regie willen hebben en houden over de 
vormgeving van ons eigen toekomstbestendige belastingstelsel. Dit in het besef dat het hebben van een 
eigen belastingstelsel de basis, de kern en de voorwaarde vormt van een zelfstandige functionele over-
heid. Met het doen van in eigen kring goed overwogen voorstellen voor aanpassing en modernisering van 
het stelsel houden wij zelf grip op dit belangrijke instrument. Wij zullen daarin succesvol zijn als we ons 
uiterste best te doen het met elkaar eens te worden over de aanpassingen in ons belastingstelsel. 
 
 
Hoogachtend, 

 

Hans Oosters 
Voorzitter 
 

 

 


