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Geachte leden, 

 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het vervolgproces naar aanleiding van het rapport Geborgd gewo-

gen van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen, het rapport Open blik, helder 

beeld, van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) en het initiatiefwetsvoorstel Democratisering 

waterschappen van GroenLinks. In deze brief treft u een update aan met de actuele stand van zaken. 

 

Het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks gaat een volgende fase in. Op 22 juni 2020 presenteerde Tweede 

Kamerlid Bromet haar initiatiefwetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen af te schaf-

fen. Intussen is dit initiatiefwetsvoorstel door de Raad van State van advies voorzien. Dit advies en de ver-

werking daarvan in het initiatiefwetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn te raadplegen via de web-

site van de Tweede Kamer (Kamerstuknummer 35 608). Daarnaast is D66 mede-indiener van het wets-

voorstel geworden. Na het zomerreces zal de Tweede Kamer met de behandeling van dit wetsvoorstel 

starten. Half september zal het tijdpad door de Tweede Kamer nader worden bepaald. De Unie van Water-

schappen zal dit proces volgen en u daarvan op de hoogte houden. 

 

De Unie van Waterschappen heeft in oktober 2020 met een brief aan de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat een reactie gegeven op het rapport Geborgd Gewogen. In deze brief heeft de Unie de minister 

gevraagd de verschillende gezichtspunten te betrekken bij de verdere besluitvorming. Naar aanleiding van 

het adviesrapport heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan het OFL gevraagd een proces te 

organiseren om het rapport Geborgd gewogen te bespreken met waterschappen, departementen en an-

dere belanghebbende partijen. Het doel was om breed te kunnen reflecteren op het advies. Via een uitge-

breid consultatieproces heeft het OFL zo breed mogelijk meningen, standpunten en sentimenten opge-

haald bij belanghebbenden. De opbrengst staat in het rapport Open blik, helder beeld, dat de minister in 

januari 2021 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.  
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Bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel zal de Unie er bij de Tweede Kamer op aandringen naast 

genoemde rapporten van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen en het OFL de in 

de Uniereactie geduide gezichtspunten nadrukkelijk bij de behandeling te betrekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 

 

 

 

  

 


