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Geachte leden, 

 

 

 

 

Bij brief van 27 februari jl. (met kenmerk 105477/EL) heb ik u geïnformeerd over de instelling van de advies-

commissie Geborgde zetels bij waterschapsbesturen. De adviescommissie zal naar verwachting eind vol-

gende week haar advies aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het rapport 

van de adviescommissie zal kort daarna door de minister naar het parlement worden gestuurd. In deze 

ledenbrief informeer ik u hoe het Uniebestuur binnen de vereniging en richting Den Haag het vervolgpro-

ces rondom het advies vorm en inhoud wil geven. 

 

Onderzoeksopdracht 

Eind februari is de adviescommissie door het kabinet ingesteld. De commissie is als volgt samengesteld: 

• De heer A.J.W. Boelhouwer (Burgemeester Gilze en Rijen; voorzitter); 

• Mevrouw I.R. Adema (Burgemeester Lelystad); 

• De heer P.A.E. van Erkelens (voormalig dijkgraaf Wetterskip Fryslan); 

• De heer S.A.J. Solke (hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen); 

• De Heer R. van Zwol (Staatsraad Raad van State) 

Voor het secretariaat is een beroep gedaan op adviesbureau TwynstraGudde. 

 

De Adviescommissie heeft de volgende onderzoeksopdracht meegekregen: 

• Zijn er ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, die maken dat je anders moet kijken 

naar de wijze waarop belangen in het waterschapsbestuur zijn geborgd? 

o Met welke verschillende belangen moet het waterschap nu en in de toekomst bij de taakuitoefe-

ning rekening houden? 

o Moeten die verschillende belangen vertegenwoordigd zijn in het bestuur en in welke mate?  

o Als enige vorm van specifieke belangenborging wenselijk is, op welke wijze komen we dan tot een 

vertegenwoordiging van dat specifieke belang? 

o Welke criteria zijn relevant bij de vormgeving van de specifieke belangenborging? Zoals bijvoor-

beeld het democratische gehalte, deskundigheid en kennis. 

• De huidige systematiek van bestuurssamenstelling is gebaseerd op het principe ‘belang-betaling-zeg-

genschap’. Wat betekenen uw eventuele wijzigingsvoorstellen voor dit principe en de functionele de-

mocratie? 
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De commissie heeft in de afgelopen periode veel mensen geïnterviewd: deskundigen van o.a. universitei-

ten, vertegenwoordigers van relevante belangenorganisaties (LTO, VNO-NCW, VBNE etc.) en verschillende 

dijkgraven en gedeputeerden. Ook hebben  gesprekken met de Unie, het IPO en de VNG plaatsgevonden.  

 

Inbreng Unie tot dusver 

Vanuit de Unie is, zoals in eerdergenoemde ledenbrief uiteengezet, richting de adviescommissie aangege-

ven dat zij zich goed moeten laten informeren hoe het systeem van geborgde zetels nu werkt binnen het 

waterschapsbestel en dat de Unie gelet op de verscheidenheid aan gezichtspunten in de achterban niet 

met een inhoudelijk standpunt kan komen. Richting de waterschappen is het proces en de werkwijze van 

de commissie geschetst en is aangegeven tot wie u zich kunt wenden als u de commissie meer informatie 

wilt verschaffen. 

 

Vervolgproces 

In aanloop naar het advies heeft het Uniebestuur nagedacht hoe om te gaan met het advies, zowel binnen 

de vereniging als richting Den Haag. 

 

Het Uniebestuur is voornemens het gesprek over het advies van de adviescommissie te faciliteren en op te 

halen wat er leeft binnen de waterschappen. Daarbij verwachten we een breed spectrum met de uiteenlo-

pende gezichtspunten op te zullen halen. Deze gezichtspunten wil het Uniebestuur laten doorklinken in de 

Uniereactie, die vervolgens kan worden meegewogen in de besluitvorming over het advies in het parle-

ment. Om het gesprek binnen de vereniging te organiseren en input op te halen voor de Uniereactie be-

legt in de komende periode het Uniebestuur 2-3 klankbordbijeenkomsten. Bestuurders van waterschap-

pen (AB-, DB-leden en voorzitters) zijn van harte uitgenodigd om het gesprek over het advies met elkaar 

aan te gaan. De oogst van deze bijeenkomsten vormt de input voor de Uniereactie.  

 

De minister van IenW is voornemens het advies van de adviescommissie na ontvangst direct door te stu-

ren naar de Tweede Kamer. De fracties hebben dan de gelegenheid om in het AO Water op 16 juni a.s. op 

het advies te reflecteren. Na de zomer wil de minister dan met een kabinetsreactie komen. Gezien het 

korte tijdsbestek tot aan het AO Water heeft het Uniebestuur er voor gekozen om even de tijd te nemen 

en eerst het oor te luister te leggen binnen de vereniging via klankbordbijeenkomsten. Nadere afstem-

ming over de Uniereactie zal plaatsvinden (zo mogelijk via een reguliere vergadering) via de CBCF en de 

Ledenvergadering. De Uniereactie op het advies volgt dan in aanloop naar het kabinetsstandpunt. Het 

Uniebestuur wil hiermee ook voorzien in voldoende ruimte om het gesprek over het advies binnen het ei-

gen waterschap te voeren. 

 

Zodra het advies van de adviescommissie openbaar is geworden, zal ik u daarvan op de hoogte brengen. 

Verder zal ik u op korte termijn nader informeren over de klankbordbijeenkomsten die het Uniebestuur in 

de komende periode wil beleggen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

Mw. mr. C. Peters 

Waarnemend algemeen directeur 

 

 


