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Advies waterschapsbestuur

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Bijgevoegd stuur ik u het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over het
waterschapsbestuur.

U heeft de AcW gevraagd om een advies uit te brengen dat dient als input voor de door
u toegezegde evaluatie van de systematiek van samenstelling van het
waterschapsbestuur. Uw hoofdvraag betrof het principe ‘belang-betaling-zeggenschap’.
De commissie acht dat principe nog steeds een valide ordenend principe voor de
samenstelling van het waterschapsbestuur. De commissie is van mening dat het goed
past bij het functionele karakter van de waterschappen. De AcW interpreteert de trits
wel op moderne wijze: betaling en zeggenschap zijn beide afgeleid van het belang. Er is
geen één op één relatie tussen betaling en zeggenschap. Daarom kan het aandeel in de
waterschapsbelastingen van categorieën ook geen maatstaf zijn voor het aantal zetels.

Wat betreft de samenstelling van het bestuur is het belangrijkste dt alle belangen
daarin zijn vertegenwoordigd. Om dat te verzekeren staat de AcW achter het principe
van het borgen van zetels voor specifieke belangencategorieën. Wat betreft de
verhoudingen in het bestuur van de verschillende groepen, adviseert de commissie om
een gelijke verhouding van de belangencategorieën ongebouwd, natuurterreineigenaren

bedrijven aan te houden van elk twee zetels; wettelijk vast te leggen.

In bijgvod advies worden deze aanbevelingen nader onderbouwd.
De cornmisie is graag bereid haar advies verder aan u toe te lichten.

Met vrindeke groet,
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