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1. ALGEMEEN 

§ 1 Inleiding 

Met veel voldoening heb ik kennis genomen van de waardering in het 
voorlopig verslag voor het wetsontwerp, en de wijze waarop het in 
overleg met provincies en waterschappen is voorbereid. 

Het wetsontwerp wordt getypeerd door de in artikel 133 van de 
Grondwet gegeven opdracht tot het stellen van regels omtrent hetgeen 
overigens primair de provincies hebben te regelen op het gebied van 
functioneel bestuur door waterschappen. De wetgever heeft daarbij een 
eigen verantwoordelijkheid voor hetgeen het waterschapsinstituut betreft. 
Daarom verheugt het mij dat in de verschillende fracties het belang is 
onderkend van de uitgangspunten en beginselen die met dit wetsontwerp 
worden voorgesteld ten aanzien van enerzijds het functioneel karakter 
van het waterschap en anderzijds de vormgeving van eisen van decentra-
lisatie en democratisering. 

Ten behoeve van de toegankelijkheid van deze memorie van antwoord 
zal het algemeen deel onderwerpsgewijs zijn gewijd aan die opmerkingen 
en vragen in het algemeen deel van het voorlopig verslag die meer in het 
algemeen betrekking hebben op de plaats en taak van het waterschap als 
zelfstandig openbaar lichaam en op de plaats van de provincie als primair 
verantwoordelijk gezag - bestuurlijk en wetgevend - ten aanzien van de 
waterschappen. Dit zal overigens in hoofdzaak geschieden vanuit het 
onmiddellijk belang daarvan voor de vraag wat wettelijke regeling 
behoeft. Enkele meer bestuurlijke consequenties van de gesignaleerde 
veranderingsprocessen of nieuwe zienswijzen zullen nl. nog uitgebreid 
aan bod komen in de beoogde Derde Nota inzake de waterhuishouding. 

§ 2 De plaats en de taak van het waterschap 

1. Aanknopend bij de (eerste) inleidende bepaling van het wetsontwerp, 
waarin wordt gesteld dat waterschappen openbare lichamen zijn met als 
doel de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied, hebben de 
leden van de CDA-fractie gepleit voor wettelijke verankering van het 
beginsel dat zorg voor lokale en regionale waterhuishouding en waterkering 
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wordt toegekend aan waterschappen. Daarbij maakten zij enkel een 
voorbehoud voor het geval dat opdracht van deze taken in de weg zou 
blijken te staan aan een doelmatige uitoefening van de waterstaatszorg. 

Ook de leden van de VVD-fractie stelden met nadruk de noodzaak van 
wettelijke vastlegging van het hierbedoelde beginsel. 

De leden van de D66-fractie onderschreven het aan het wetsvoorstel 
ten grondslag liggend beginsel van gedecentraliseerde uitvoering van de 
waterstaatszorg door waterschappen, in verband waarmee zij vroegen om 
een reactie op de desbetreffende suggestie van de Unie van Waterschap-
pen. In gelijke zin tenslotte hebben de leden van de SGP-fractie zich 
uitgelaten, met verwijzing naar het streven naar decentralisatie. 

Zoals hierboven al gesteld, behoort de gedachte, dat lokale en regionale 
zorg voor waterhuishouding en waterkering in beginsel decentraal aan 
waterschappen moet zijn opgedragen tot de punten die centraal hebben 
gestaan bij de voorbereiding van het onderhavige ontwerp. De vraag of 
het, na de conclusies die reeds waren getrokken uit het rapport van de 
Studiecommissie waterschappen (het diepdelversrapport) en die vervol-
gens bij tal van gelegenheden, zowel van de kant van de regering als van 
de kant van het parlement, waren bevestigd, nog noodzakelijk zou zijn dat 
beginsel ook afzonderlijk wettelijk te verankeren, is tot nu toe door mij 
ontkennend beantwoord. Dit geschiedde ook impliciet door bij dit 
wetsontwerp, dat bij uitstek de gelegenheid voor een dergelijke verankering 
zou zijn, te volstaan met een uitdrukkelijke onderschrijving van het 
beginsel in de memorie van toelichting bij artikel 1.1. 

Duidelijk werd daarmee ook dat dit beginsel behoort tot de leidende 
beginselen die worden gehanteerd als toetssteen bij het - tot de essentialia 
beperkte - toezicht op de wijze waarop provinciale staten vorm geven aan 
de organisatie van de waterstaatszorg in hun gebied. 

Gezien evenwel de algemene doelstelling van de beoogde Waterschaps-
wet om daarin uitdrukking te geven aan algemene uitgangspunten en 
beginselen - zoals regeling door provinciale staten van bestuurssamen-
stelling en omslagplicht volgens het beginsel «belang-betaling-zeggen-
schap» - ben ik bij nadere overweging van oordeel dat er toch ook goede 
reden is om de uitdrukkelijke voorkeur voor taakbehartiging door water-
schappen op meer directe wijze in het wetsontwerp zelf op te nemen. Dit 
is geschied door die wettelijke voorkeur bij nota van wijzigingen aan 
artikel 1.2, dat de algemene bevoegdheid van de provincie ten aanzien 
van instelling en reglementering van waterschappen omschrijft, toe te 
voegen. 

Daarbij is het nieuwe tweede lid van dat artikel zodanig geformuleerd 
dat het aan provinciale staten is om aan te tonen dat in bepaalde situaties 
in het belang van een goede organisatie van de waterstaatkundige 
verzorging niettemin moet worden afgezien van taakbehartiging op 
waterschapsniveau. 

2. Van de zijde van de leden van de CDA-fractie werd gewezen op een 
vraag (in het commentaar van de ANWB) waartoe de ontwikkeling van 
wat zij aanduidden als «het integraal watersysteembeheer» aanleiding 
had gegeven, nl. of functioneel bestuur nog wel geschikt is tot de voor 
een dergelijk «beheer» vereiste brede afweging van belangen. 

Alvorens die vraag te kunnen beantwoorden dient voor een goed begrip 
nader te worden omlijnd wat met de zg. watersysteembenadering door 
mij wordt bedoeld. 

De watersysteembenadering is het kenmerk van de visie op het 
waterbeheer, die is ontwikkeld in de notitie «Omgaan met water» (TK 
1986-1987, 18 793, nr. 3). Het accent ligt hierbij op het scheppen van 
betere voorwaarden voor een consistente beleidsvoering op het vlak van 
het waterbeheer in de meest ruime zin. 
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«Watersysteembenadering» duidt al aan dat het hier betreft een 
methode om processen te analyseren om vervolgens - mede aan de hand 
van de verworven inzichten - het waterbeheer te voeren. Voorwerp van 
studie volgens die methode is de mogelijkheid om de verschillende 
beheersaspecten van het water (waaronder naast de zuiver waterstaat-
kundige ook andere - zoals de meer ecologisch gerichte - behoren) als 
één geheel te beschouwen teneinde daarmee ook voor het specifiek door 
waterschappen te voeren beheer te komen tot een systematiek voor 
bestuurlijk samenwerken en voor combineren en afwegen van belangen. 

Het betekent voor de waterschappen primair de brede kijk bij de 
behartiging van de taak als waterbeheerder, zonder dat dit als zodanig 
behoeft te leiden tot de toedeling van meer aan de waterstaatkundige 
verzorging grenzende (maar niet daartoe behorende) taken of het zoeken 
van een daarop beter toegesneden bestuursvorm. Wel zal die brede kijk 
niet zonder gevolg kunnen blijven voor de opvatting over hetgeen het 
beheersobject eigenlijk omvat, in dier voege dat er enige ontwikkeling 
plaats vindt van zuiver waterstaatkundig beheer naar het omgaan met 
water binnen het watersysteem waartoe het oppervlaktewater met bodem 
en oevers behoort. Een bredere opvatting over de in het waterbeheer 
besloten opdracht tot behartiging van belangen, nl. ook die welke niet 
enkel of in hoofdzaak het genot en het gebruik van het onroerend goed 
maar tevens het watersysteem als zodanig betreffen, sluit aan op de 
gedachten over verbreding van bestuurssamenstelling zoals die vorm 
hebben gekregen in dit wetsontwerp. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de omstandigheid dat voor 
integraal waterbeheer de «watersysteembenadering» wordt ontwikkeld, 
niet direct te maken heeft met de vraag naar al of niet verdere geschiktheid 
van functioneel bestuur voor een brede belangenafweging. Eerder althans 
moet voor dat laatste worden gewezen op de reeds gegroeide, bredere 
opvatting over de in het waterbeheer besloten opdracht tot behartiging 
van belangen, nl. ook van die belangen welke niet direct het genot en het 
gebruik van onroerend goed maar tevens het watersysteem in zijn 
totaliteit betreffen. Daarop sluit aan de beoogde (verdere) verbreding van 
de bestuurssamenstelling van het waterschapsbestuur. Daarnaast is ook 
een belangrijke stimulans voor brede belangenafweging gelegen in de 
met waarborgen voor openbaarheid, inspraak, bestuurlijk toezicht en 
administratief beroep omgeven vaststelling van waterhuishoudkundige 
beheersplannen, van peilbesluiten en van plannen voor aanleg of wijziging 
van hoogwaterkeringen (vgl. ontwerp Wet op de Waterhuishouding en 
ontwerp Wet op de Waterkering). 

Het hiervoren over de strekking van de watersysteembenadering 
gestelde dient wel te worden onderscheiden van het met name door de 
leden van de PvdA-fractie naar voren gebrachte punt, nl. de gevolgen 
die het streven naar «integraal waterbeheer» zal hebben voor de toedeling 
van taken aan waterschappen. Die gevolgen moeten nog steeds worden 
gezocht binnen het beheer van oppervlaktewateren: het in één hand 
brengen van kwantiteits- en kwaliteitsbeheer, en, waar dat doelmatig is, 
ook van het vaarwegbeheer. 

De leden van de D66 fractie zagen de Waterschapswet tevens als een 
stap op weg naar ordening van het waterbeheer. Zij vroegen om een 
nadere toelichting op de rol van de Waterschapswet bij het aanreiken van 
een bestuurlijk-organisatorische oplossing van problemen die zich door 
verbrokkeling van taakuitvoering voordoen bij het integraal waterbeheer. 

De Waterschapswet is evenals de gemeente- en Provinciewet een 
organieke wet en is als zodanig niet een wet met een programmatisch 
karakter. Zij betreft de plaats van waterschappen naast die van het rijk en 
de provincies op het terrein van de waterstaatkundige verzorging, 
waarvoor integraal waterbeheer een belangrijk element is. De zorg voor 
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een doelmat ige organisat ie, met als ui tgangspunt de taakopdracht aan 
waterschappen, is aan het provinciale niveau overgelaten al voegt de 
Waterschapswet daaraan de mogel i jkheid toe dat bij een provinciaal 
ingebreke bli jven de Kroon zelf de nodige voorzieningen treft volgens de 
nieuwe procedure van de artikelen 1 8 en 1.9 (zie hierna ook §4). 

3. Een geheel andere aanleiding voor het in beschouwing nemen van 
eventuele gevolgen voor het waterschap - en met name dan voor de 
regeling van de wijze van bestuurssamenstel l ing en van de daarop 
toegesneden categor ieën omslagpl icht igen - vormt het feit dat het 
waterschap behalve met taken op het gebied van waterhuishouding 
(en/of waterker ing) ook nog kan zijn belast met «andere waterstaatsaan-
gelegenheden». De leden van de CDA-fract ie vroegen hier om een nadere 
uiteenzett ing. 

Art ikel 1.1 geeft in het tweede lid aan dat het waterschap, naast de 
zorg voor de waterhu ishouding en/of de waterker ing, kan zijn belast met 
andere waterstaatsaangelegenheden. De memor ie van toel icht ing wi jst 
speciaal op de wegen- en vaarwegenzorg. 

Tussen zorg voor waterhuishouding en waterker ing enerzijds en die 
andere waterstaatsaangelegenheden bestaat voor het door de Water-
schapswet te bieden algemene kader van bestuurssamenstel l ing en 
omslagregel ing geen wezenli jk onderscheid, behoudens dat van de twee 
eerstgenoemde taken in elk geval een van beide tot het takenpakket moet 
horen. Reglementaire opdracht van louter zorg voor een of meer «andere 
waterstaatsaangelegenheden» is dus ui tgesloten. Doch afgezien van dat 
laatste, gelden voor de mogel i jkheid om een waterschap met enige taak 
te belasten dezelfde voorwaarden en begrenzingen: er moet - welk 
aspect van de waterstaatkundige verzorging het ook betreft - sprake zijn 
van een funct ionele relatie tot het waterschapsgebied. Bepalend hiervoor 
is de aanwezigheid van een specifiek en cont inu belang, hetzij uit een 
oogpunt van instandhouding of gebruik van onroerend goed, hetzij uit een 
oogpunt van kunnen leven en werken in het waterschapsgebied. Omdat 
er daarbuiten ingevolge artikel 1.1 geen taken bij reglement kunnen 
worden opgedragen, zijn er ook geen taken waarvoor de wettel i jke 
criteria voor ver tegenwoord ig ing, toedel ing van zetels en kostentoedel ing 
(zie de artikelen 2.2, 2.3 en 4.18) niet zouden gelden of waarop deze 
althans niet zouden zijn toegesneden. Nog minder is derhalve behoefte 
aan bui tengewone cri teria. 

Van dit laatste moet wel worden onderscheiden de omstandigheid die 
zich zowel bij waterker ingszorg als bij zorg voor andere waterstaatsaan-
gelegenheden kan voordoen, nl. dat wel iswaar een relatie aanwezig is 
met het waterschapsgebied en dus inzoverre vo ldoende grond aanwezig 
is voor de vervull ing van die taken in funct ioneel bestuur, maar dat met 
de vervull ing van die taak toch voor een aanmerkeli jk gedeelte «bovenwa-
terschappeli jke» belangen worden gediend. Bij zorg voor vaarwegen valt 
daarbij te denken aan doorgaande vaarwegen met een niet tot het 
waterschapsgebied beperkte funct ie. 

In de mate waarin dat het geval is, zijn er dus ook geen categorieën van 
specifiek en cont inu belanghebbenden binnen het waterschapsgebied 
aanwijsbaar die langs de weg van kostentoedel ing kunnen worden 
betrokken in het dragen van de lasten. Daarop kunnen en behoeven de 
bepalingen omtrent bestuurssamenstel l ing en kostentoedel ing en 
omslagpl icht , per defini t ie niet (te) zijn toegesneden: de f inanciering zal 
voor wat betreft de bovenwaterschappel i jke belangen moeten voor tkomen 
uit bi jdragen van het rijk en/of de provincie (zoals ook in deze memor ie bij 
t i tel IV nog aan de orde zal komen). 

Daarnaast voorziet het ontwerp-Prov inc iewet (TK 1 9 8 6 - 1 9 8 7 , 19 836) 
nog in de mogel i jkheid dat de ui toefening van bepaalde provinciale taken 
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aan het waterschap wordt gedelegeerd. Een dergelijke delegatie, waaraan 
de eis is verbonden dat de kosten van uitvoering worden betaald uit de 
provinciale kas (zie artikel 146a van genoemd ontwerp) leidt, anders dan 
wanneer een taak als zorg voor waterhuishouding, voor waterkering of 
voor een andere waterstaatsaangelegenheid tot de reglementaire 
(basis)taak is gaan behoren, tot een echte neventaak waarvoor het 
beginsel «belang-betaling-zeggenschap» niet geldt en derhalve de 
bepalingen niet relevant zijn. Denkbaar als gedelegeerde taak is de 
verlening van bepaalde door de Grondwaterwet vereiste onttrekkingsver-
gunningen of het nautisch beheer van een provinciale vaarweg. Ik neem 
althans aan dat de leden van de CDA-fractie hierop doelden bij hun 
aanvraag of het bij «andere waterstaatsaangelegenheden» soms tevens 
gaat om delegatie (uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat dit niet 
het geval is) en bij hun verzoek om voorbeelden te noemen. 

4. tenslotte dient ook niet onvermeld te blijven een punt van «gebieds-
afbakening» ten opzichte van de gemeente. De waterschapstaak, niet 
alleen in het bredere perspectief van de watersysteembenadering maar 
ook vanuit meer traditioneel gezichtspunt is niet beperkt tot het landelijk 
gebied. 

Toch zijn, zoals ook de leden van de CDA- fractie opmerkten, in het 
verleden vooral bij uitbreiding van de stedelijke bebouwing nogal wat 
gebieden, die tengevolge van de realisering van uitbreidings of bestem-
mingsplannen hun agrarisch karakter hadden verloren, voor wat betreft 
de zorg voor de waterbeheersing (waterkwantiteitsbeheer) buiten 
waterschapsverband gebracht. Het is zeker in het licht van de voorgaande 
beschouwingen over de toekomst van het waterschapsbestel gewenst dat 
die gebieden weer in waterschapsverband worden gebracht. Daarnaast 
vloeit uit de voorkeur voor enerzijds uitoefening van taken in waterschaps-
verband en anderzijds het in één hand doen zijn van kwaliteits- en 
kwantiteitsbeheer voort, dat de provincie zorgt voor beëindiging van 
eventueel nog bestaande situaties waarin het kwaliteitsbeheer (althans 
het zuiveringsbeheer) nog berust bij een gemeente. 

In verschillende provincies kan het streven naar het weer in waterschaps 
verband brengen van ontpolderd stedelijk gebied worden gesignaleerd. 
Dit doet zich vooral voor bij het opnemen van kleine waterschappen in een 
groter waterschapsverband. Intussen is echter nog geen sprake van een 
algemene, laat staan consequente beleidslijn van de provincies in dezen. 

Gezien het bovenstaande behoeft het dan ook nauwelijks betoog dat bij 
mij ernstige bedenking bestaat tegen een constructie, zoals die bij de 
provincie Noord Holland wordt overwogen, nl. om, met integraal water-
beheer als doelstelling, het gebied van Amsterdam-Noord te ontpolderen 
en het passief kwaliteitsbeheer over te brengen naar de gemeente 
Amsterdam. 

Tenslotte moet ook nog worden gewezen op een aspect van taakafba-
kening tussen gemeente en waterschap na het weer in waterschapsverband 
brengen van ontpolderde gebieden. 

Globaal komt het er op neer dat in dergelijke gebieden zorg voor 
ontwatering tot de taak - en dus ook de rekening - van de gemeente biijft 
behoren en dat de zorg voor de afwatering waterschapstaak is. Het 
zoeken naar een doelmatige taakafbakening speelt in het bijzonder bij de 
problematiek van de (te) hoge grondwaterstanden in sommige stedelijke 
gebieden. Hieraan zal in de derde Nota Waterhuishouding nader aandacht 
worden geschonken. 

5. Met het voorgaande werd een beeld geschetst van ontwikkeling op 
het punt van de waterschapstaak in het algemeen. 

Vooraf kwam het beginsel ter sprake dat waterstaatkundige verzorging 
op het gebied van de «kerntaken» waterhuishouding en/of waterkering 
naar het waterschapsniveau ware te decentraliseren. Voorwaardenschep 
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pend voor de ontwikkeling op dit terrein is geweest - en is nog steeds -
de vorming van grote en draagkrachtige waterschappen, met name ook 
door concentratie van kleinere waterschappen tot grotere waterschappe-
lijke verbanden per waterstaatkundig gebied. 

De leden van de CDA-fractie vroegen in welke delen van het land dit 
proces nog onvoldoende is gerealiseerd, terwijl de leden van de SGP-fractie 
van hun kant wezen op een keerzijde van dit proces waar immers schaal-
vergroting ten koste kan gaan van de band tussen bestuur en bestuurder 
en daarmee ten koste van een specifiek voordeel van de waterschapsvorm. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het concentratieproces, 
voorzover nodig om tot samenvoeging te komen van te kleine waterschap-
pen, grotendeels zal zijn voltooid wanneer ook voor het Groningse deel 
van het Eemsboezemgebied - dat nu nog 31 waterschappen omvat - één 
waterschap zal zijn gerealiseerd. Het daartoe strekkend oprichtingsbesluit 
voor een nieuw waterschap - het Waterschap Gerecht is inmiddels 
genomen door provinciale staten van Groningen. 

Daarmee is echter het eindpunt van de gewenste ontwikkeling, die 
moet leiden naar vorming van waterschappen zoveel mogelijk per 
waterstaatkundig gebied, bepaald nog niet bereikt. Gewezen behoeft 
slechts te worden op hetgeen naar mijn inzicht op het punt van concentratie 
nog dient te geschieden in de provincie Zeeland ten aanzien van de 
schaalgrootte van het integraal waterbeheer. In andere provincies, waar 
het kwaliteitsbeheer of het boezembeheer nog een provinciale aangele-
genheid is, zal een decentralisatie naar waterschapsniveau - in samenhang 
met enige aanpassing van de wijze van waterschapsindeling - tot stand 
moeten komen. 

Verder kunnen zich knelpunten voordoen wanneer de provinciale grens 
een als waterstaatkundige eenheid te beschouwen gebied doorsnijdt. 
Dergelijke knelpunten betreffen ofwel de gemeenschappelijke besluitvor-
ming van colleges van provinciale staten, ofwel de keuzes die van de 
gemeenschappelijke besluitvorming het resultaat zijn. 

6. Een positief middel om een vanuit het oppertoezicht ongewenst te 
achten situatie uiteindelijk te doorbreken is er naar huidig positief recht 
slechts wanneer tenminste een of meer van de direct betrokken provincies 
zelf de minister van Verkeer en Waterstaat vraagt om toepassing van 
artikel 4 van de Waterstaatswet 1 900 (thans artikel 1.7 van het ontwerp). 

De leden van de CDA-fractie, die vroegen welke middelen ter beschikking 
staan, mogen dan ook worden verwezen naar de artikelen 1.8 en 1.9 van 
het wetsontwerp. Deze bepalingen hebben tot doel die minister een 
middel en een procedure te verschaffen tot een directe en gerichte 
positieve beïnvloeding van het provinciaal beleid en tot een positief 
ingrijpen op eigen initiatief wanneer het provinciaal gezag tekort schiet 
(zie verder §4). 

Afgezien van de verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en 
Waterstaat voor een welslagen van dit totaalproces binnen redelijke 
termijn, heeft de centrale overheid daarbij ook een eigen direct belang: 
dit is gelegen in de wenselijkheid van overdracht van natte waterstaats-
werken die naar hun functie bezien niet door het rijk maar door water-
schappen - mits deze zijn voorzien van een voldoende sterk bestuurlijk en 
financieel draagvlak - moeten worden beheerd. 

De leden van de CDA-fractie vroegen, in verband met het ten uitvoer 
leggen van de voornemens van decentralisatie vanuit het rijksniveau, naar 
dergelijke overdrachtsbesluiten. Daarvoor kunnen tot nu toe worden 
genoemd de Wet van 29 september 1982 (Stb. 571) betreffende overdracht 
van wateren (o.a. het Brielsche Meer), kanalen en waterkeringen aan het 
Waterschap «De Brielsche Dijkring». Verder zijn er de op de instellingswet 
van de provincie Flevoland (Stb. 1985, 360) gebaseerde overdrachtsbe-
sluiten die in combinatie met de reglementaire taakopdracht aan het 
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Hoogheemraadschap Fleverwaard en h<.t..,itPrqrhRn Noord-Oostpolder 
hebben geleid tot overgang van rijkswaterstaatswerken naar die water-
schappen. Hangende de invoering van de wijziging van artikel 1 van de 
Waterstaatwet 1900, zijn een aantal wettelijke overdrachten in voorberei-
ding. 

7. In het voorafgaande in deze memorie van antwoord kwamen vooral 
verschillende aspecten aan de orde van de wijze waarin het waterschap 
van de toekomst zijn afbakening vindt, tegen de achtergrond van het 
streven naar decentralisatie, naar integraal waterbeheer en overdracht 
van objecten vanwege oneigenlijk geworden rijksbeheer daarvan. 
Fundamenteel is de omschrijving in artikel 1.1 waarmee het waterschap 
als zelfstandig openbaar lichaam wordt gekenmerkt. 

Mede tegen die achtergrond hebben provinciale staten zich op te 
stellen als het voor de waterschappen primair bevoegde gezag. 

De leden van de CDA-fractie die hier een spanningsveld co,..dateerden 
gaven dit aan door hun opmerkingen toe te spitsen op de vraag welke 
garanties er zijn dat de provincies voldoende terughoudend zijn op het 
vlak van regelgeving en planvorming. 

Ook te dien aanzien moge er voorzoveel nodig aan worden herinnerd 
dat waterschappen openbare lichamen zijn die de waterstaatkundige 
verzorging van een bepaald gebied ten doel hebben. Met de status van 
zelfstandig openbaar lichaam is niet verenigbaar dat het provinciaal 
gezag dat het lichaam heeft ingesteld en waardoor het met bevoegdheid 
tot regeling en bestuur is bekleed (artikel 3.1), de zelfstandigheid in het 
eigen handelen meer dan strict nodig zou inperken. 

Beperking - of althans sturing - kan zijn ingegeven door de noodzaak 
tot coördinatie en «inbedding» in het algemeen bestuur, zonder welke het 
bestaan van afzonderlijke functionele bestuurslichamen naast lichamen 
van algemeen bestuur nu eenmaal niet verdedigbaar is. 

Het komt er dus op neer dat provinciale regelgeving (in welke vorm dan 
ook), die verder zou gaan dan redelijkerwijs tot dat doel nodig is, niet 
alleen ingaat tegen het principe dat vorm heeft gekregen in meergenoemd 
artikel 1.1 van het wetsontwerp, maar ook niet zou passen bij de in artikel 
3.1 omschreven bevoegdheidstoekenning aan het waterschapsbestuur 
tot regeling en bestuur. 

Concreet komt dit naar voren bij de bevoegheidsafbakening van 
provincie en waterschap op het terrein van de waterhuishouding in het 
kader van de ontwerp Wet op de Waterhuishouding zoals deze op 1 
november 1988 door de Tweede Kamer is aanvaard. De leden van de 
CDA-fractie vroegen ook in verband met dit ontwerp-Waterschapswet 
naar de garantie dat de provincie de waterschapstaak niet door middel 
van provinciale planning zal uithollen. 

Dit klemt temeer nu het grootste deel van de waterschapstaak wordt 
uitgevoerd in medebewind op grond van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewater en - na de invoering daarvan - de Wet op de waterhuishouding. 
De regelgevende taak van de provincie en de beheerstaak van het 
waterschap maken daarbij deel uit van één wettelijk stelsel. Belangrijk is 
dan ook dat artikel 7 van de Wet op de Waterhuishouding, dat de 
provincies opdraagt een plan vast te stellen waarmee het waterschap bij 
de vaststelling van zijn plan heeft «rekening» te houden, uitdrukkelijk 
spreekt van hoofdlijnen. De beperking die daarin is gelegen wordt in het 
derde lid van artikel 7 nog verder beklemtoond in de omschrijving van de 
bestanddelen van datgene wat die hoofdlijnen zullen omvatten. Daarin is 
immers duidelijk sprake van - onder meer - vastlegging van de «belang-
rijkste» functies van waterhuishoudkundige systemen, een «aanduiding» 
van de ontwikkeling van die systemen, «een uiteenzetting van algemene 
aard» van (door de beheerder te treffen) maatregelen en voorzieningen 
etc. Daaruit volgt dat een waterschap zich aan datgene dat redelijkerwijs 
niet als zodanige hoofdlijn is op te vatten ook niet strikt gebonden 
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behoeft te achten bij zijn eigen handelen. Zouden daaruit problemen 
voortvloeien - bijv. bij de provinciale goedkeuring van het beheersplan 
- dan zal de Kroon hierover hebben te beslissen. 

§ 3 Uitgangspunten voor beïnvloeding van het provinciaal beleid door het 
oppertoezicht 

Zoals in de voorgaande paragraaf al naar voren kwam beoogt het 
wetsontwerp de centrale overheid ook een positief middel te verschaffen 
tot beïnvloeding van het provinciaal beleid op het punt van de organisatie 
van de waterstaatkundige verzorging en de daarmee samenhangende 
waterschapsreglementering. Gedoeld wordt hiermee op de in het 
ontwerp (artikelen 1.8 en 1.9) geregelde bevoegdheid om in het belang 
van de goede organisatie van de waterstaatkundige verzorging van een 
bepaald gebied, over te gaan tot een gerichte uitnodiging aan het 
provinciaal bestuur of aan de provinciale besturen die het betreft, en om, 
bij gebreke van een aanvaardbaar gevolg, over te gaan tot instelling en/of 
reglementering van een waterschap. Dit onderdeel van de voorstellen gaf 
de leden van de CDA-fractie, evenals (bij het artikelsgewijze gedeelte) de 
leden respectievelijk het lid van de fracties van de PvdA, de SGP, het 
GPV en de RPF aanleiding tot het stellen van enkele vragen, gezien 
ook de principiële bedenkingen in het IPO-commentaar aan de Tweede 
Kamer, vanwege de voorziene bevoegdheid om ook in zuiver binnenpro-
vinciale aangelegenheden te treden. 

Bij deze vragen is, met name ook door de leden van de SGP-fractie, de 
verhoudingvan deze bepalingen tot de in artikel 133 Grondwet omschreven 
positie van de provincies inzake oprichting, opheffing en reglementering 
van waterschappen naar voren gebracht. 

De leden van de CDA-fractie verwezen naar bladzij 24 van de rege-
ringsnota «Naar een nieuw waterschapsbestel» (TK 1976-77, 14480). 
Daar is er in een passage door de regering op gewezen dat het gewenst 
is dat «de Kroon voor het geval dat een juiste waterschapsindeling en 
reglementering niet tot stand komt, over de bevoegdheid beschikt om 

aan de provincies aanwijzingen te geven dan wel zelf tot instelling en 
reglementering over te gaan». In dat verband is in die nota ook nog 
gesteld dat mogelijke twijfel omtrent de grondwettigheid van een 
wettelijke regeling, die zo'n bevoegdheid zou geven, zou moeten worden 
weggenomen. 

Bij de behandeling van de grondwetsherziening, die geleid heeft tot het 
huidige artikel 133 van de Grondwet is, ter verklaring van het voorstel om 
de (primaire) provinciale bevoegdheid op het punt van waterschapsorga-
nisatie te binden aan door de wetgever te stellen regels, gewezen op de 
noodzaak tot versterking van het oppertoezicht. In de betreffende 
memorie van antwoord bijv. (TK 1976-1977, 13 993, nr. 6) werd dit zo 
uitgedrukt dat het gewenst is «dat de Wet de Kroon in bepaalde gevallen 
ruimere bevoegdheden geeft, met name in gevallen waarin het centrale 
gezag met betrekking tot instelling van een waterschap van een ander 
inzicht is dan het normaal tot instelling bevoegde gezag». Dat daarbij als 
voorbeeld werd genoemd de instelling van een interprovinciaal waterschap 
doet aan het principe niet af. Ook gelet op de bewoordingen waarin de 
algemene opdracht in dat artikel 133 aan de wetgever is gesteld en de 
wetsgeschiedenis van die bepaling zie ik geen steun voor het standpunt 
in het IPO-commentaar dat het wetsvoorstel op dit punt indruist tegen de 
vrijheid van inrichting van de waterschappen die de Grondwet aan de 
provincies toekent. 

Verder zie ik ook geen principieel verschil - de leden van de CDA-fractie 
vroegen dit - tussen enerzijds de doelstelling zoals die in de boven 
geciteerde regeringsnota is omschreven en de regeling in de artikelen 1.8 
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en 1.9. Volgens deze immers is de Kroon bevoegd tot het richten van een 
«uitnodiging» aan de provincie(s). Pas wanneer blijkt dat daaraan feitelijk 
geen gevolg wordt gegeven, is de Kroon bevoegd om zelf de vereiste 
maatregel te nemen. 

Uit een oogpunt van doelmatige organisatie van de waterstaatkundige 
verzorging van een bepaald gebied is de vraag of dat gebied interprovinciaal 
of binnenprovinciaal is gelegen niet beslissend. 

Dat neemt niet weg dat nu hier een door de grondwetgever primair aan 
de provincies toegekende bevoegdheid in het geding is, voldoende moet 
kunnen worden omlijnd naar welke criteria de Kroon moet beoordelen of 
het provinciaal bestuur te kort schiet. 

De eerder geciteerde regeringsnota gaf destijds aan dat de provincies 
wettelijk zouden moeten worden verplicht tot de vaststelling van zg. 
basisschetsen voor de waterschapsindeling, welke basisschetsen door de 
Kroon zouden moeten worden beoordeeld. 

Voor dat doel gaf die nota (hoofdstuk 2) een algemene beschouwing 
over de organisatorische uitgangspunten. Tot deze behoort dat de 
waterstaatszorg is gebonden aan fysieke objecten, d.w.z. stelsels van 
aaneensluitende waterkeringen respectievelijk van op elkaar aansluitende 
wateren. Voorts, dat men bij die zorg te maken heeft met bepaalde 
gebieden. Dit kunnen zowel zijn gebieden die door een stelsel van 
waterkeringen (de «waarden») worden beschermd als gebieden waarin 
het water in uiteindelijk dezelfde bedding tot uitstroming komt (stroom-
gebieden), alsook gebieden waarin men uit een oogpunt van waterbe-
heersing op een samenhangend stelsel van wateren is aangewezen 
(boezem- en poldergebieden). Daarop voortbouwend wordt in hoofdstuk 
3 (de taken van waterschappen) nog gewezen op algemene criteria voor 
de relatie tussen taak en omvang. Voor de zuiveringstaak wordt gewezen 
op het vereiste van een redelijke verhouding tussen bestuurskosten en 
kosten van exploitatie van en afschrijving van werken. Verder wordt, met 
het oog op een aannemelijke kostenprecisering, een draagvlak van 3/4 a 
1 min inwonerequivalenten noodzakelijk geacht. Voor waterschappen 
belast met zorg voor waterbeheersing of waterkering wordt als organisa-
torisch uitgangspunt een gebied van tenminste 20000 ha. genoemd. 

Gezien deze verscheidenheid van factoren viel ook toen reeds - bij het 
uitbrengen van die regeringsnota - geen nader uitgewerkte reeks van 
criteria voor een waterschappelijke indeling te geven. In de periode 
daarna, samenvallende met de voorbereiding van het ontwerp Water-
schapswet, bleek dat inmiddels door vrijwel alle provincies met grote 
voortvarendheid een herziening van de waterschappelijke indeling werd 
gerealiseerd althans in procedure gebracht. Daarmede verviel toen de 
onmiddellijke aanleiding voor een wettelijke verplichting tot het opstellen 
van een basisschets, althans voorzover die aanleiding lag in de wens om 
te komen tot sterke en draagkrachtige waterschappen: daarbij valt niet uit 
het oog te verliezen dat destijds, bij het opstellen van de bovenomschreven 
criteria, het accent nogal eenzijdig viel op het aspect van de optimale 
waterschappelijke gebiedsindeling. De Tweede Nota Waterhuishouding 
van 1984 (blz. 50 e.v.) vestigt de nadruk al meer op het streven naar 
integratie en tevens decentralisatie, waarin naast kwaliteits- en kwanti-
teitsbeheer ook het vaarwegbeheer wordt betrokken. 

Een extra impuls voor de voortgang van het proces vormt ongetwijfeld 
de watersysteembenadering die hierboven in §2 ter sprake kwam en 
waarvoor - op het voetspoor ook van meergenoemde notitie «Omgaan 
met water» bestuurlijk onderzoek plaatsvindt. De daaruit te verwerven 
inzichten over de best mogelijke structuur zullen vorm krijgen binnen de 
in voorbereiding zijnde Derde Nota Waterhuishouding. Zonder daarop nu 
vooruit te lopen, kan worden gesteld dat integraal waterbeheer - als 
beoogd einddoel - moet doorwerken in de gebieden waar het boezembe-
heer of het kwaliteitsbeheer nog niet in waterschapsverband wordt 
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gevoerd of waar kwal i tei tsbeheer word t gevoerd in een afzonderli jk 
waterschapsverband. Een van de effecten hiervan kan zijn dat voor de 
schaalgroot te van enerzijds kwaliteits- en anderzijds kwanti tei tsbeheer 
naar een nieuw evenwicht zal moeten worden gezocht. Dit behoort niet 
alleen tot de taak maar ook de opdracht van de provincies. Dat verhindert 
niet dat de wetgever de centrale overheid de mogel i jkheid moet bieden 
om uit hoofde van de eigen verantwoordel i jkheid van de waterstaatkundige 
verzorging van het land, in te gri jpen waar achterwege blijven van 
concentrat ie (of reorganisatie anderszins) niet langer aanvaardbaar is, 
hetzij in de huidige waterstaatkundige situatie, hetzij - eventueel - bij een 
wi jz ig ing daarvan in de toekomst . Dat dit alleen zal kunnen geschieden op 
zware gronden, en dat de provinciale autonomie en inzichten in hoge 
mate daarbij zijn te eerbiedigen li jdt geen twi j fe l . Advisering door de 
Raad van State in beide instanties, zowel ten aanzien van een ui tnodiging 
aan het provinciaal bestuur als vervolgens over een eventueel ontwerp 
van een algemene maatregel van bestuur, is essentieel. Daarbij komt dat 
de beide Kamers der Staten Generaal de vastgestelde maatregel moet 
worden toegezonden tenminste twee maanden voor de inwerkingtreding. 

S 4 De Waterschapswet en de provinciale wetgever 

Van principiële aard is ook de mate waarin door de Waterschapswet in 
regels wordt vastgelegd waaraan provinciale staten bij de regeling van 
taak, bestuurssamenstel l ing en gebied en hun verdere waterschapsregle-
mentet ing zijn gebonden. 

Dit aspect gaf met name de leden van het CDA, de PvdA, de SGP en 
de GPV aanleiding tot enige krit ische kanttekeningen bij het ontwerp. 

De leden van de SGP-fract ie gaven uitdrukking aan hun bezorgdheid 
dat, wanneer (te) consequent zou worden gestreefd naar uniformitei t van 
bepal ingen van enerzijds de Waterschapswet en anderzijds de Provincie-
en gemeentewet , zulks afbreuk zou doen aan het eigen karakter van de 
onderscheiden bestuursvormen, daargelaten nog het gevaar voor 
verstarr ing indien wi jz ig ingen van nu alleen in reglementen geregelde 
punten slechts kunnen worden aangebracht na wetswi jz ig ing. 

Het streven naar uni formite i t van bepalingen in de drie genoemde 
organieke wet ten vormt geen doel op zich, doch een overweging die aan 
de orde komt wanneer een voor die wet ten gemeenschappel i jk te achten 
onderwerp moet worden geregeld. Voorkomen dient immers te worden 
dat, daar waar het in fei te inhoudeli jke zaken betreft, interpretat ieproblemen 
zouden rijzen die afbreuk doen aan de toegankel i jkheid van het wetge-
v ingscomplex. 

In zoverre het wetsontwerp tevens een uni formering beoogt van thans 
nog per provincie geregelde onderwerpen, vroegen de leden van de 
SGP-fract ie zich niet temin af of daarmee niet ten principale de ruimte 
voor decentrale wetgev ing (door de provinciale wetgever) word t beperkt. 
Voor deze leden was dit aanleiding om te stellen dat - in het l icht van 
artikel 133 Grondwet - pr imair de provincies zelf hebben te beoordelen 
of er reden is voor eigen «invull ing» door de provinciale wetgever. 

Ook bij de voorbereiding van de Waterschapswet heb ik mij laten 
leiden door de stelregel dat de wetgever niet inhoudeli jk moet regelen 
wat aan de gedecentral iseerde wetgever kan worden overgelaten. 
Uni former ing - door een Waterschapswet - bevordert de eenheid van 
termino log ie ; waar zonder een zodanig uni formeringsdoel aan de 
provinciale wetgever geen vri jheid wordt gelaten, althans aan deze direct 
of indirect beperkingen worden opgelegd, staat een ander doel voor 
ogen. Dat kan zijn het wettel i jk waarborgen van het eigene van de 
bestuursvorm - die het waterschap nu eenmaal is - o fwel een meer 
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algemeen doel van wetgeving en bestuur, zoals met name de evenzeer in 
het decentralisatiestreven opgesloten beperking van het preventief 
toezicht. 

In voorgaande zin is gevolg gegeven aan de opdracht van de grondwet-
gever in artikel 133, om nl. algemene regels te stellen ten aanzien van de 
regeling door provinciale staten van de daargenoemde onderwerpen. 
Daarnaast moest gevolg worden gegeven aan het in andere grondwettelijke 
bepalingen opgenomen vereiste van regeling bij formele wet, zoals de 
bevoegdheid tot belastingheffing. 

De gevolgtrekking van het lid van de GPV-fractie dat door het bevorderen 
van een waterschapswet de positie van de centrale overheid meer 
nadrukkelijk naar voren komt lijkt mij in haar algemeenheid te vergaand. 
Bovendien heeft de centrale overheid ook nu al direct bemoeienis met het 
in waterschapsreglementering neergelegd provinciaal beleid langs de 
weg van het goedkeuringsvereiste. (Voorzover daarnaast de Waterschaps-
wet door beperking van provinciaal toezicht de verhouding provincie-wa-
terschap wijzigt is dat eerder te zien als resultaat van het streven naar 
deregulering). 

Eerder is het zo dat de Waterschapswet, doordat daarin de nu bij het 
oppertoezicht gehanteerde principes en uitgangspunten worden vastge-
legd, de toegankelijkheid van dit deel van het recht - door de positivering 
ervan - zal vergroten. 

Ik deel dan ook niet de in algemene bewoordingen geuite opvatting van 
de leden van de P.v.d.A.- fractie dat ten onrechte in de regeling van 
samenstelling en inrichting van het waterschapsbestuur niet veel meer 
aan de provincies is overgelaten althans niet veel meer aan dezen de keus 
wordt gelaten om naar eigen inzicht van de wettelijke regel af te wijken. 

De behoefte aan bij de wet te stellen regels is bij de behandeling van 
het betreffende ontwerp tot grondwetsherziening dat heeft geleid tot 
artikel 133 van de Grondwet uitvoerig aan de orde geweest. De beschou-
wingen daarover gingen bepaald ook wel verder dan de constatering dat 
- zoals deze leden het nu stellen - een samenhangend waterbeheer in 
ons land rijksbetrokkenheid en wetgeving, ook voor het institutionele 
kader van de waterschappen, vraagt. Het motief voor regeling van 
waterschapstaken in sectorale wetgeving als een Wet op de Waterhuis-
houding, valt dan ook onmogelijk op een lijn te stellen met de grondwet-
telijke opdracht tot het stellen van regels ten aanzien van waterschappen. 

De voorgestelde Waterschapswet is noch afgestemd op een bestaande 
situatie van toedeling van taken aan waterschappen noch deelt deze zelf 
sectorale taken toe. Dat immers geschiedt bij provinciale verordening dan 
wel eventueel bij bijzondere wetten. De Waterschapswet moet juist 
ruimte bieden voor veranderingsprocessen in zowel aard en omvang van 
de opgedragen taken als de organisatie van het waterschapsbestel 
waarvoor provinciale staten primair verantwoordelijk zijn. Dat neemt 
overigens niet weg dat voor deze veranderingsprocessen een bepaalde 
lijn mag worden uitgezet. 

De leden van de PvdA-fractie, wijzende op het feit dat tal van 
bepalingen in het ontwerp in (nagenoeg) gelijke bewoordingen zijn 
overgenomen van het ontwerp gemeentewet, vroegen zich af of daarvoor 
niet meer bewust naar een aparte wet - zoals bijv. ook de Kieswet - moet 
worden gestreefd. Een algemeen antwoord daarop is niet te geven. Voor 
onderwerpen van administratiefrechtelijke aard zoals de regeling van de 
bestuursdwang ligt een algemene wet in de rede, zoals ook in de memorie 
van toelichting is opgemerkt en waarvoor kan worden verwezen naar het 
inmiddels gepubliceerde voorontwerp van een Algemene Wet Bestuurs-
recht. Voor andere onderwerpen daarentegen is, onverminderd het 
streven naar harmonisatie om onnodige verschillen naar inhoud en vorm 
te beperken, een bundeling van gelijksoortige bepalingen in een aparte 
wet toch minder vanzelfsprekend, al ware het slechts vanwege de afbreuk 
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aan de overzichtelijkheid van een afgerond geheel van organieke wetgeving 
zoals in de nu bestaande Provincie- en gemeentewet. 

In het verlengde hiervan ligt de vraag van deze leden waarom een reeks 
van zaken wel in het (ontwerp) Provincie- en gemeentewet zijn opgenomen 
worden aangetroffen maar niet in het onderhavige ontwerp Waterschaps-
wet. De verklaring hiervoor ligt voor een deel in het feit dat een reeks van 
onderwerpen die bij gemeenten en provincies een rol spelen maar bij 
waterschappen niet (o.a. bedrijven, bestuurscommissies) geen regeling 
behoeft. Voor het overige ligt de verklaring in het principiële vlak, nl. in 
het primaat van de provinciale wetgever met als gevolg dat een groot 
aantal zaken aan deze ter regeling moet worden overgelaten. 

Overigens betekent het feit dat ten aanzien van een bepaald onderwerp 
wordt voorgesteld iets te regelen in de Waterschapswet nog niet dat 
daarmee een uitputtende regeling is gegeven. Zo houdt bijv. artikel 2.2 
een afbakening in van voor vertegenwoordiging in aanmerking komende 
categorieën van belanghebbenden waaraan bij provinciale verordening 
(het reglement voor het waterschap) de concrete inhoud moet worden 
gegeven. Los daarvan bezit de provinciale wetgever - tenzij de wet zulks 
uitsluit - aanvullingsbevoegdheid ten aanzien van de wettelijke regeling, 
hetgeen ook door de Raad van State in zijn advies is benadrukt. Een 
opgave van alle punten waarop provinciale staten eventueel kunnen 
aanvullen is overbodig. Het omgekeerde is het geval. De formele wet zal 
moeten aangeven waar een uitputtende regeling is beoogd. Dit is in een 
aantal artikelen - o.a. bij de opsomming in bovengenoemd artikel 2.2 
- gebeurd door woorden als «alleen» en «enkel». 

§ 5 Overige opmerkingen 

De leden van de WD-fract ie hebben er bij hun inleidende opmerkingen 
nog eens in het bijzonder op gewezen dat het wetsvoorstel een nog 
sterkere verankering betekent van het waterschap in de samenleving. 
Hierbij werd van de zijde van die leden aangetekend dat het hun was 
opgevallen dat, vooruitlopend op de parlementaire behandeling, op 
provinciaal niveau bestuurssamenstellingen worden nagestreefd die niet 
in overeenstemming zijn met het in het wetsontwerp verwoorde beleids-
voornemen. 

In het algemeen blijkt dat provincies bij de vaststelling of herziening 
van waterschapsreglementen anticiperen op de Waterschapswet volgens 
het daarvan aanhangige wetsontwerp. Dit geldt zeker voor de daarin 
vorm gegeven handhaving van de trits «belang-betaling-zeggenschap» 
en daarmede ook van de in artikel 2.2 van dat ontwerp opgenomen 
afbakening van voor vertegenwoordiging in aanmerking komende 
categorieën belanghebbenden. 

Dat neemt niet weg dat er bestuurssamenstellingen in bestaande 
reglementen zijn - of worden nagestreefd - die met de voorgestelde 
afbakening van belangencategorieën niet in overeenstemming zijn, 
zonder dat daarvan nu kan worden gezegd dat zij strijdig zijn met het 
beginsel van de «trits» en dat die daarom in aanmerking zou moeten 
komen voor onthouding van Koninklijke goedkeuring. Dat kan betekenen 
dat na inwerkingtreden van de wet nog enige aanpassing van reglementen 
nodig is. 

De leden van de fractie D66 hebben bij hun inleidende beschouwing 
het belang onderstreept van regeling van bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden van de provincie ten aanzien van de waterschappen, zulks 
vanwege de inbedding van waterbeheer in het integrale bestuur. In dat 
verband vroegen zij of die integraliteit wel voldoende bewaakt wordt door 
de vertegenwoordiging van de groepering algemeen belang in het 
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waterschapsbestuur. Kennelijk wordt daarbij gedoeld op de categorie 
belanghebbenden die in artikel 2.2 wordt aangeduid als de ingezetenen 
en waarvan de vertegenwoordigers worden aangewezen bij verkiezing 
door de gemeenteraadsleden. Doel van deze vertegenwoordiging ligt in 
de verbreding van de bestuurssamenstelling. Het motief daarvoor is dat 
de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied door waterschap-
pen, alhoewel deze nog steeds in hoofdzaak aanwijsbaar strekt voor 
instandhouding en verzekering van de gebruiksmogelijkheid van het 
onroerend goed, ook aspecten betreft die niet louter het onroerend goed 
betreffen doch liggen in de sfeer van het kunnen leven en werken in het 
waterschapsgebied. Alhoewel deze verbreding - en de aanwijzing van 
vertegenwoordigers door gemeenteraadsleden - zonder twijfel de 
integraliteit van het bestuur ten goede zal komen, is bewaking daarvan 
niet het eerste doel. Dit moge ook blijken uit het feit dat het opnemen van 
aparte «ingezetenenvertegenwoordigers» niet dwingend wordt voorge-
schreven maar wordt overgelaten aan provinciale staten. Het waarborgen 
van de integraliteit blijft dus primair een zaak voor het provinciale niveau 
door toezicht en ook door planning in hoofdlijnen op grond van sectorale 
wetgeving. 

De leden van de SGP-fractie vroegen meer in het algemeen naar 
reikwijdte en instrumentarium van het oppertoezicht, in het licht van het 
vervallen van het algemeen goedkeuringsvereiste voor provinciale 
waterstaatsverordeningen en het vervallen van Kroonberoep als gevolg 
van respectievelijk de ontwerp-Provinciewet (artikel 156) en de Tijdelijke 
Wet Kroongeschillen. 

Afschaffing van koninklijke goedkeuring of Kroonberoep is het gevolg 
van het streven naar beëindiging van onnodige bestuurslasten respectie-
velijk het voldoen aan het vereiste dat geschillen tussen overheid en 
burger in principe moeten worden beslecht door de onafhankelijke 
rechter. Deze en andere ontwikkelingen leiden enerzijds ertoe dat het 
oppertoezicht in zijn reikwijdte wordt beperkt tot de essentialia en 
anderzijds dat het in zijn verschijningsvorm doeltreffender wordt en ook 
verder wordt aangepast aan de eisere van de tijd. Vooral dat laatste maakt 
enige modernisering nodig van het wettelijk instrumentarium. 

Een concreet voorbeeld tot verbetering van het instrumentarium is de 
eerder aangekondigde - in een Wet op de Waterkering neer te leggen ~ 
verplichting van de provincies tot periodieke rapportering over de 
veiligheid van de primaire waterkeringen die, afgezien van enkele afslui-
tingswerken van zeearmen, bij waterschappen in beheer zijn of waarvan 
overdracht naar waterschappen wordt beoogd. 

Het lid van de RPF-fractie vroeg nog nader naar de verhouding tussen 
hetgeen de Waterschapswet beoogt te regelen voor de plaats van het 
waterschap in het staatsbestel en hetgeen de Wet op de Waterhuishouding 
als gevolgen zou kunnen hebben voor het waterschapsbestuur. Daarvoor 
verwees dit lid naar een passage op blz. 11 van de memorie van toelichting 
waar het waterhuishoudingsplan wordt genoemd als feitelijke aanleiding 
tot het in overweging nemen van een wijziging in de organisatie van de 
waterstaatkundige verzorging wat de waterschappen betreft. 

Gedoeld is daarbij alleen op de structuur van de «waterschappelijke» 
indeling van het provinciaal gebied, niet op het openzetten van een deur 
naar een structurele wijziging van de waterschappen in dat bestel. 
Anderzijds doet het feit dat in de Wet op de Waterhuishouding aan 
beheerders van oppervlaktewateren - andere in het beheer bij het rijk -
een eigen positie wordt toegekend in het stelsel van die wet, en daarmee 
impliciet aan waterschappen, niet af aan het feit dat toedeling (attributie) 
van taken blijkens artikel 1.2 geschiedt bij het waterschapsreglement. 
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Tenslotte zijn in het algemeen deel van het voorlopig verslag enkele 
vragen gesteld waarop in het algemeen deel van deze memorie niet is 
ingegaan omdat dit op overzichtelijker wijze kan worden gedaan bij de 
afzonderijke titels (bijv. de stand van zaken met betrekking tot het 
regeringsvoorsel tot herziening van de belastingbepalingen in de gemeen^ 
tewet naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Christiaanse 
- zie bij artikel 4.19) en het eventueel stellen van voorschriften omtrent 
nevenfuncties van de voorzitter en de leden van het algemeen bestuur 
(artikel 2.35a). 

Wel verdient op deze plaats vermelding dat het verschijnen van de 
memorie van antwoord met nota van wijzigingen, op het ontwerp-gemeen-
tewet aanleiding heeft gegeven tot enkele aanpassingen van het ontwerp-
Waterschapswet die - voorzover niet van technische aard - hierna bij de 
afzonderlijke artikelen worden genoemd. 
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ARTIKELEN 

TITEL I DE WATERSCHAPPEN 

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 

Artikel 1. 1 

Deze aanvangsbepaling van de wet beoogt vooral een duidelijke 
typering te zijn van het waterschap als zelfstandig openbaar lichaam. 
Fundamenteel is dat een waterschap een openbaar lichaam is met een op 
de waterstaatkundige verzorging van een gebied gerichte doelstelling. 
Enerzijds duidt dit op een beperking qua taak en territoriale reikwijdte, 
anderzijds betekent dit dat de specifieke taakstelling niet willekeurig 
gekozen kan worden binnen het raam van de waterstaatszorg in het 
algemeen. Het feit immers dat het om de waterstaatkundige "erzorging 
van een bepaald gebied dient te gaan, waarvan-uit de aard der zaak-de 
begrenzingen van waterstaatkundige aard zijn, brengt met zich dat het 
openbaar lichaam taken in zijn portefeuille moet hebben die een gebied 
niet enkel bestrijken maar ook onmisbaar zijn voor de instandhouding 
daarvan in waterstaatkundig opzicht. Dit laatste is bij uitstek het geval bij 
de zorg voor de waterhuishouding en bij die voor de waterkering. Vandaar 
dan ook dat bij de beoogde wettelijke karakterisering past dat de taakop-
dracht tenminste een van die beide zorggebieden moet betreffen. 
Daarmee is de mogelijkheid van een waterschap dat los staat van zorg 
voor waterhuishouding of waterkering uitgesloten. Deze afgrenzing met 
het bovenomschreven motief leidt er toe dat het gebruik van de water-
schapsvorm - en daarmee indirect ook het waterschap als instelling van 
openbaar bestuur - wettelijk is gedefinieerd. 

Met het voorgaande is tevens ingegaan op de vragen van de leden van 
de SGP-fractie naar de beweegreden voor dit artikel. Hierna wordt 
ingegaan op de vragen van de verschillende fracties die meer direct 
betrekking hebben op het eerste respectievelijk het tweede lid van dit 
artikel. 

Eerste lid 
De leden van de PvdA-fractie merken op dat de criteria voor grootte 

en grenzen van het gebied in de memorie van toelichting slechts beperkte 
aandacht hebben gekregen. Zij vroegen zich af, gelet op het proces van 
schaalvergroting, of provincies zonder nadere duiding waterschappen 
kunnen instellen. Ook al is nl. in regeringsnota's zoals de Nota Waterhuis-
houding, de Nota Omgaan met Water, een en ander verwoord, toch 
zullen de provincies - aldus deze leden - daarmee bij de vaststelling van de 
waterschapsgrenzen slechts intuïtief rekening kunnen houden. Ook 
verbonden zij hieraan de vraag waarom bepaalde algemene uitgangs-
punten, zoals de binding van het gebied aan waterstaatkundige begren-
zingen, niet in het voorstel wettelijk worden vastgelegd, gezien ook de 
betekenis daarvan voor de uitoefening van het toezicht op de provincies 
(oppertoezicht). 

De vragen en opmerkingen van deze leden van de PvdA-fractie 
betreffen in wezen de algemene vraag in welke mate aan de provincies, 
die uit hoofde van de algemene bestuurstaak verantwoordelijk zijn voor 
een doelmatige organisatie van de waterstaatkundige verzorging in haar 
gebied (zie ook artikel 1.8, eerste lid), regels moeten worden gesteld 
waaraan dat beleid moet worden getoetst. De huidige situatie is nl. dat de 
provincies in deze over een grote mate van beleidsvrijheid beschikken, 
met de beperking dat dat beleid wordt getoetst in het kader van het 
toezicht. Een van de hoofdpunten voor de toetsing van de instellingsbe-
sluiten is, zoals ook blijkt uit artikel 1.5, het gebied van het waterschap. 
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Ik stel voorop dat deze leden met hun vraag de mogelijkheid om door 
wettelijke criteria richting te geven aan het provinciaal beleid - en daarmee 
tevens het toezicht op dit punt te normeren- lijken te overschatten. 
Weliswaar is het zo dat bij concrete besluiten van provincies, met name 
als de voor een doelmatige organisatie in aanmerking te nemen water-
staatkundige factoren zich uitstrekken over een interprovinciaal gebied, 
door het toezichthoudend gezag uitspraken moeten kunnen worden 
gedaan over de gebiedskeuze. Duidelijk was dat het geval bij de water-
schapsorganisatie van het Vallei- en Eemgebied, waarop deze leden 
wezen. 

Ten aanzien daarvan heb ik de provinciale besturen van Gelderland en 
Utrecht kenbaar gemaakt (conform eerder bekend gemaakt regeringsbe-
leid), dat de organisatie van de kwaliteitszorg geen hinderpaal mag zijn 
voor de doelmatige organisatie van de kwantiteitszorg. In het algemeen 
echter is, naast hetgeen in de meergenoemde nota's (uitvoerig) aan de 
orde geweest in de gedachtenwisseling tussen regering en parlement niet 
gebleken van een concrete behoefte, ook niet aan de kant van de provincies, 
tot het vastleggen van meer concrete of nadere maatstaven voor water-
schappelijke indeling. Strakker geformuleerde maatstaven in welke vorm 
ook lopen bovendien het gevaar over het doel heen te schieten, door nl. 
de provincies te belemmeren in de te maken keuzes. Ter vergelijking 
diene dat ook de gemeentwet, evenals de Waterschapswet een organieke 
wet, zulke maatstaven niet aanreikt, niet alleen niet aan de provincies bij 
de ontwikkeling van voorstellen tot gemeentelijke herindeling maar ook 
niet aan de wetgever die over die herindeling moet beslissen. 

Overigens behoeven de criteria voor de grootte van het waterstaatkundig 
gebied, dat in één waterschapsverband past, niet voor afzonderlijke taken 
in een zelfde streek tot gelijke uitkomst te leiden. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of een gebied dan tot meer 
waterschappen kan behoren (en zo ja, hoeveel maximaal). 

Inderdaad is dat het geval, zeker zolang er waterschappen zijn waarbij 
de waterkwaliteitszorg of de waterkeringszorg afzonderlijk is onderge-
bracht. Verder bestaat - in sommige delen van het land - de situatie van 
één overliggend waterschap met een aantal inliggende waterschappen 
(zie ook de uiteenzetting in verband met artikel 2.12a). Aldus zou eenzelfde 
gebied tot twee of maximaal vier waterschappen kunnen behoren. 

De leden van de SGP-fractie beklemtoonden tenslotte - in verband met 
het «gebied» - dat de waterstaatkundige begrenzing daarvan een 
uitvloeisel is van het functioneel karakter van het waterschap, hetgeen 
dezerzijds wordt onderschreven. 

Voorts past geheel in de strekking van dit artikellid (dat de waterstaat-
kundige verzorging voorop stelt) dat - zoals deze leden met verwijzing 
naar de bestaande jurisprudentie stelden - de begrenzing van het doel tot 
een bepaald gebied niet verhindert dat de uitoefening van bevoegdheden 
zich, indien dat voor dat doel noodzakelijk is, ook tot over de directe 
territoriale begrenzingen heen kan strekken. 

Tweede lid 
Voor de leden van de PvdA-fractie was vooral de formulering van dit 

artikellid aanleiding tot enige vragen over de reikwijdte van de daarin 
gebruikte begrippen en over de strekking van de bepaling als geheel 
tegen de achtergrond van waterschaps- en provinciale taken. 

De bepaling geeft aan dat de taken die «tot dat doel», dat wil dus 
zeggen voor de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied, 
worden opgedragen primair moeten zijn taken op het terrein van «zorg 
voor waterhuishouding» of «zorg voor waterkering». Deze formulering 
laat ruimte voor een partiële opdracht. Immers over de invulling zal 
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uiteindelijk moeten worden besloten door provinciale staten bij de 
vaststelling van het reglement (daargelaten nog dat er in een gebied 
bestanddelen van waterstaatkundige verzorging zijn die slechts in 
aanmerking komen voor behartiging door het rijk). Verder gaat het, zoals 
hierboven uiteengezet, enkel om een omgrenzing van een mogelijkheid 
tot opdracht van taken aan een waterschap, en dus niet om een verplichting 
bepaalde taken exclusief op te dragen aan waterschappen. Met de 
bedoeling een omgrenzing te geven die het waterschap typeert, is in 
overeenstemming het gebruik van de algemene term «waterhuishouding», 
welke in de gelijknamige wet is gedefinieerd als «de overheidszorg die 
zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water met het oog op 
de daarbij betrokken belangen». Gezien de algemene inhoud van de 
definitie van de term waterhuishouding bestaat aan introductie daarnaast 
van termen als kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer in de Waterschaps-
wet geen behoefte, afgezien nog van het feit dat die termen toch in de 
eerste plaats in verband plegen te worden gebracht met het beheer van 
oppervlaktewateren. 

Bestanddeel van dat beheer is het peilbeheer, dat waterschappen, die 
daarmee in hun gebied zijn belast, voeren door middel van een stelsel van 
open watergangen, waarlangs water wordt afgevoerd of toegevoerd. 
Daarmee dient het kwantiteitsbeheer ook de beheersing van de grondwa-
terstand (die op zijn beurt weer plaatselijk wordt beïnvloed door grond-
wateronttrekkingen of stopzetting daarvan). Dit aspect bleef onbelicht 
daar waar in de memorie van toelichting (blz. 20) bij dit artikel «water-
huishouding» nader wordt aangeduid met «kwantiteits- en kwaliteitsbeheer 
van het oppervlaktewater». Dit laatste is niet bedoeld als een beperking 
en zou bovendien niet stroken met de huidige ontwikkeling van de 
gedachten omtrent integraal waterbeheer. 

Verder houdt de in het tweede lid van dit artikel 1.1 gegeven omgrenzing 
van de aan waterschappen op te dragen taken (waterhuishouding, de 
waterkering) geen verplichting in voor de provincies die taken ook waar 
zij naar aard en omvang geschikt zijn om als waterschapstaak te worden 
uitgeoefend, daadwerkelijk aan waterschappen op te dragen of bij 
waterschappen te laten. Strikt genomen zou het provinciale staten dus 
vrij staan om uit redenen van doelmatigheid - zoals de leden van de 
PvdA-fractie in verband met artikel 1.1. uitdrukkelijk informeerden - te 
besluiten tot het zelf ter hand nemen van waterstaatkundige taken en met 
het oog daarop de instelling van een waterschap achterwege te laten dan 
wel een waterschap op te heffen. Evenzeer moge, met verwijzing naar het 
gestelde in §2 van het algemeen deel van deze memorie van antwoord en 
het daar uiteengezette voorstel tot aanvulling van artikel 1.2 duidelijk zijn 
dat bij de beoordeling van een dergelijk provinciaal beleid uitgangspunt 
zal zijn dat waterstaatstaken die in hoofdzaak een door waterstaatkundige 
grenzen bepaald gebied aangaan worden uitgeoefend door waterschappen. 
Dit betekent verder dat delegatie van provinciale taken aan waterschappen 
een reglementaire opdracht niet kan vervangen of overbodig maken. 
Immers zal, zoals ook de leden van de SGP-fractie terecht veronderstellen, 
delegatie slechts mogelijk zijn wanneer de overgedragen taak past bij het 
doel van het waterschap en bij de taken die dat lichaam ingevolge dit 
artikellid kunnen worden opgedragen. 

Tenslotte sneden deze leden nog een geheel ander punt aan nl. of het 
waterschap ook naast de hem opgedragen taken zelfstandig taken van al 
dan niet waterstaatkundige aard ter hand zou kunnen nemen. De tekst 
van dit artikel waaruit blijkt dat het waterschap wordt ingesteld voor een 
bepaald doel en voorts het feit dat het zijn taken ontleent aan het 
reglement (artikel 1.2) biedt daartoe niet de ruimte. In mijn opvatting valt 
een dergelijk vrij functioneren waarbij een waterschap eventueel zou 
optreden als zelfstandig ondernemer van uitvoering van werken, niet te 
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verenigen met de status van openbaar lichaam met een publiekrechtelijke 
taak. Iets anders is uiteraard dat een waterschap bij de uitoefening van 
zijn reglementaire taken bepaalde werkzaamheden verricht voor rekening 
van particulieren. 

Artikelen 1.3 en 1.4 

Met de huidige stand van de organisatie van de waterstaatkundige 
verzorging - in waterschapsverband - is voorzienbaar dat deze procedurele 
bepalingen hoofdzakelijk van belang zijn bij instelling van waterschappen 
in het kader van concentratie. Hoofddoel is de vorming van all-in water-
schappen per waterstaatkundig gebied. Daarop wordt gedoeld in de door 
de leden van de PvdA-fractie geciteerde passage uit de memorie van 
toelichting bij dit artikel. Daar wordt nl. de verwachting uitgesproken dat 
bij de totstandkoming van de Waterschapswet, waarvan deze regeling 
bestanddeel is, de toekomstige organisatie grotendeels haar beslag zal 
hebben verkregen. Deze constatering heeft voorlopig echter alleen 
gelding voor het proces van concentratie in gebieden waar de schaalgrootte 
van waterschappen niet meer overeenstemt met het voor een modern 
waterschap vereist draagvlak. Uit de nadere uiteenzetting in §2 van het 
algemeen deel van deze memorie moge duidelijk zijn dat het voltooien 
van het integratie-proces, in het licht ook van de watersysteembenadering, 
nog de nodige tijd en inspanning zal vergen. 

Artikelen 1.4, eerste en tweede lid 

Ook waar de waterstaatkundige gebieden een duidelijk gegeven 
vormen zal, gelet op de relatie tussen gebieden en daarmee verbonden 
waterstaatkundige taken, de wijze van begrenzing van een nieuw gevormd 
waterschap niet onverschillig zijn voor de waterstaatkundige verzorging in 
het aangrenzende gebied. Dit is de ratio van het, naast gemeenten, ook 
betrekken van aangrenzende waterschappen in de procedure, ongeacht 
het verloop van de provinciale grens. 

De leden van de PvdA-fractie die met dit laatste een bevestigend 
antwoord kregen op hun vraag naar het betrekken van andere waterschap-
pen in andere provincies, stelden ook de relatie gemeente-waterschap 
aan de orde. 

Ook van de consultatie van gemeenten is de zin gelegen in het verkrijgen 
van een bestuurlijk goed aanvaardbare afbakening van taken, zonder dat 
daarbij al direct de planning van ruimtelijk en waterhuishoudkundig beleid 
relevant is. Beleidsafstemming is geen onderwerp voor de Waterschapswet 
als organieke wet. De Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet op de 
Waterhuishouding bieden daarvoor het instrumentarium. 

Vierde lid 
Met het oog op de bevoegdheid van provinciale staten om van het 

voorstel van gedeputeerde staten af te wijken, vroegen de leden van de 
PvdA fractie of bij afwijking nog consultaties moeten plaats vinden 
vanwege de vereiste ministeriële goedkeuring. 

In de regel zal een afwijking punten betreffen waarvan al uit de voorbe-
reiding is gebleken dat zij controversieel zijn, zodat de opvatting van 
belanghebbenden respectievelijk die van gedeputeerde staten bekend is. 
Hernieuwde consultatie is dan niet nodig. Indien de afwijking een punt 
zou betreffen dat geheel nieuw is, zou onder omstandigheden een 
consultatie van betrokkenen raadzaam kunnen zijn. Provinciale staten 
zouden in dat geval gedeputeerde staten eerst om een aangepast 
voorstel moeten vragen waarvoor de consultatieplicht automatisch geldt. 
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Vijfde lid 
Ten aanzien van de hier omschreven verplichting voor gedeputeerde 

staten om belanghebbenden nader in staat te stellen tot indiening van 
een bezwaarschrift rechtstreeks bij provinciale staten, vroegen de leden 
van de SGP-fractie of de beperking daarbij tot het geval dat het definitief 
ontwerp «belangrijk» afwijkt van het tervisiegelegde niet problematisch 
is. 

De beperking voorkomt dat voor iedere technische of anderszins voor 
belanghebbenden van ondergeschikt belang zijnde wijziging in het 
ontwerp formeel opnieuw de belanghebbenden zouden moeten worden 
benaderd. Die beperking betekent niet dat er geen enkele controle is op 
een eventueel door gedeputeerde staten al te lichtvaardig als niet 
belangrijk bestempelen van een wijziging. Als men daarvoor het criterium 
«belangrijk» zou laten vervallen, zoals de leden van de SGP-fractie 
suggereren, schiet men het doel zonder meer voorbij. Bovendien kunnen 
provinciale staten zelf in staat worden geacht om te beoordelen of het al 
dan niet een belangrijke afwijking betreft en zonodig gedeputeerde staten 
uit te nodigen dit artikellid toe te passen. Met het oog daarop is het 
vierde lid aangevuld met de verplichting ook het tervisie gelegde ontwerp 
over te leggen. 

Artikel 1.5 

In de memorie van toelichting is in het algemeen deel (Titel II, onder 2: 
«wettelijke waarborgen voor de besluitvorming») verklaard waarom niet 
de suggestie is gevolgd om, waar het onderhavige ministerieel goed te 
keuren besluit van provinciale staten tevens kan zijn een besluit waarin 
aan bezwaren van waterschappen of anderen is voorbijgegaan, een 
contradictoire behandeling voor te schrijven door de Raad van State. De 
leden van de VVD-fractie die primair naar de beweegreden voor die 
afwijzing vroegen, mogen allereerst worden gewezen op de betreffende 
uiteenzeting op bladzij 13 van die memorie. De leden van de SGP-fractie 
wezen op een duidelijke behoefte aan versterking van de rechtsbescher-
ming van de waterschappen en van andere belanghebbenden. Zij zagen 
de mogelijkheid tot die versterking in het onafhankelijke karakter van de 
Raad van State en vroegen de suggestie van een verplichte adviesaanvraag 
nader te overwegen. 

Ongetwijfeld is het zo, dat besluiten van provinciale staten tot oprichting 
of opheffing van een waterschap (vooral bij samenvoegingen), en ook de 
vaststelling of wijziging van een reglement, ingrijpend kunnen zijn voor 
waterschappen en ingelanden. Met name reglementswijzigingen kunnen 
op gespannen voet staan met de zelfstandige positie van een waterschap. 
In zoverre is hier dan ook wel sprake van een bijzondere situatie die niet 
zonder meer op een lijn staat met de gevolgen van een willekeurige 
andere provinciale verordening. 

Dat neemt niet weg dat, gegeven ook het feit dat juist voor het onder-
havige soort provinciale verordening in een - weliswaar tot «essentialia» 
beperkt - preventief ministerieel toezicht is voorzien, het voorgeschreven 
zijn van een verplichte bezwarenbehandeling door de Raad van State toch 
wel een unicum zou zijn, ook al zou het daarbij niet gaan om een echt 
administratief beroep maar meer om een pseudo-beroep (via de minister) 
tegen een door een politiek college genomen besluit. Een goed motief 
voor een dergelijk bijzonder voorschrift is ook niet dat de goedkeuring 
niet meer, zoals thans, een koninklijk besluit is op voordracht van de 
minister, maar een ministerieel besluit. 

Onveranderd blijft dat de minister van Verkeer en Waterstaat het 
orgaan is dat zelfstandig de bezwaren tegen het besluit van provinciale 
staten mede in beschouwing neemt. Ongeacht de onafhankelijkheid van 
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zijn eigen oordeel, kan het voor deze minister aantrekkelijk zijn te beschikken 
over een advies van de Raad van State, zeker wanneer aan de bezwaren 
een fundamenteel meningsverschil ten grondslag ligt tussen een of meer 
waterschappen en een of meer provincies. Niet het blote feit dat dit 
meningsverschil (geschil) een aan goedkeuring onderworpen essentieel 
onderdeel betreft maar de ernst van het geschilpunt moet daarbij bepalend 
zijn. Daarom is het ook niet wel mogelijk om, zoals de leden van de 
CDA-fractie vroegen, aan te geven in welke gevallen slechts het advies 
van de Raad van State niet zal worden gevraagd. 

Een ander punt, dat zowel voor de leden van de SGP-fractie als het lid 
van de RFP-fractie aanleiding was voor een vraag, was het onderscheid 
tussen de onderdelen die wel en die welke niet aan goedkeuring zijn 
onderworpen. Voor de eerste zou naar de mening van eerstbedoelde 
leden voorafgaand toezicht zijn, voor de andere enkel repressief toezicht. 

In het algemeen lijkt het geen moeilijke opgave om na te gaan welke 
bepalingen van het reglement niet betreffen de taak, het gebied, de 
bestuurssamenstelling of de waterschapsomslag. Hiervan verwacht ik 
geen problemen. In elk geval kan dat toch geen reden zijn om het 
voorafgaand toezicht hier, in strijd met de daarvoor gehanteerde uitgangs-
punten, in volle omvang te handhaven. Afgezien van de voor de regeling 
van genoemde punten verleende goedkeuring, blijft schorsing of vernieti-
ging achteraf mogelijk ten aanzien van de verordening in al haar onderdelen. 

Overigens lijkt mij de suggestie van het lid van de RPF-fractie dat het 
reglement zijn inwerkingtreding het beste kan afhankelijk stellen van de 
verleende goedkeuring (al is die alleen voor de genoemde punten nodig) 
juist. 

Wat betreft de vraag van de leden van de PvdA-fractie naar de 
strekking van het goedkeuringsvereiste van de regeling van de heffings-
omslag kan nog worden opgemerkt dat dit uitsluitend betreft de bepaling 
omtrent de omslag die een waterschap uit een oogpunt van «belang-be-
taling-zeggenschap» kan heffen. Bepalingen van formeel belastingrecht 
horen niet thuis in een waterschapsreglement. 

Artikel 1.6 

Over de criteria voor de gebiedsomvang van een waterschap is in het 
algemeen deel van deze memorie (onder punt 3), mede n.a.v. vragen van 
de leden van de PvdA-fractie, een en ander gezegd. Ter beantwoording 
van de overige vragen van deze leden diene nog het volgende. Waar het 
(uiteindelijk) gaat om door waterstaatkundige factoren bepaalde grenzen 
kan een territoriale provinciale grens geen zelfstandige of althans 
doorslaggevende factor zijn voor afbakening van een waterschapsgebied. 
Van het huidige aantal waterschappen (171) zijn er 14 interprovinciaal. 
De vorming, op grond van analoge overwegingen, van internationale 
waterschappen in een grensgebied kan gezien de territoriale werking van 
de Waterschapswet niet worden geregeld in die wet doch is alleen 
mogelijk bij verdrag. Vorming van internationale waterschappen als met 
de nationale (Nederlandse) waterschappen vergelijkbare zelfstandige 
openbare lichamen valt, bij de verschillen in rol en betekenis van deze 
functionele bestuursvorm in de buurlanden, ook niet goed te realiseren. 
Daarom valt het accent bij de waterstaatkundige verzorging in het 
grensgebied op uitoefening van beheerstaken binnen het raam van 
bilaterale overeenkomsten tussen de met waterstaatkundig beheer 
belaste lichamen. 

Artikelen 1.7 t/m 1.9 

Voor een reactie op de bedenkingen van principiële aard die door de 
verschillende fracties zijn geuit tegen een met de artikelen 1.8 en 1.9 
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mede mogelijk gemaakt ingrijpen in de binnenprovinciale organisatie van 
de waterstaatszorg, moge allereerst worden verwezen naar de nadere 
beschouwing in het algemeen deel van deze memorie van antwoord. 
Hieronder wordt daarom ingegaan op enkele meer specifieke vragen. 

Zoals al eerder aangegeven deel ik de opvatting van de leden van de 
PvdA-fractie in zoverre dat ook ik mij ervan bewust ben dat een 
ingrijpen in bovenbedoelde zin wel zo uitzonderlijk is dat daarvoor 
parlementaire instemming is vereist. Afgezien dus nog van het feit dat het 
normale overleg tussen regering en parlement al met zich brengt dat de 
verantwoordelijke minister het parlement van zijn voornemens om deze 
regeling in een concreet geval toe te passen op de hoogte stelt, behoort 
ook de effectuering van het voornemen niet buiten het parlement om te 
gebeuren. Daarom wordt uiterlijk twee maanden vóór het eventueel van 
kracht worden van het besluit het parlement daarvan in kennis gesteld, 
zodat deze kan verzoeken om behandeling van het besluit. Bovendien kan 
het parlement dan al in de voorafgaande fase uitspreken dat het de 
voorkeur geeft aan een regeling krachtens formele machtigingswet. De in 
het ontwerp opgenomen clausule in artikel 1.9, derde lid, is voor het 
waarborgen van de parlementaire controle geen ongebruikelijke construc-
tie. 

In artikel 1.8, eerste lid, wordt gesproken van «Ons oordeel» en niet 
van het «oordeel van Onze Minister» omdat het een oordeel betreft dat 
zijn weerslag eventueel vindt in een koninklijk en niet in een ministerieel 
besluit. Verder is op de voorbereiding van een eventueel oprichtings- of 
opheffingsbesluit c.q. een besluit tot vaststelling of wijziging van een 
reglement de in artikel 1.4, derde lid, beoogde inspraakprocedure voor 
belanghebbenden van toepassing verklaard (artikel 1.9, tweede lid). 

Gevallen van binnenprovinciale lacunes in de waterstaatkundige 
organisatie waarvoor artikel 1.8 en - als uiterste middel, waar geen 
bestuurlijke oplossing kan worden bereikt - artikel 1.9 mede bedoeld, 
hebben zich in het verleden niet voorgedaan en doen zich ook nu niet 
voor. 

De leden van de SGP, die evenals trouwens in het algemeen de leden 
van de PvdA-fractie en het lid van de RPF-fractie om concrete voor-
beelden vroegen, kan terzake nog worden geantwoord dat het enkele feit 
alleen dat een provinciaal bestuur taken op het gebied van waterhuishou-
ding of waterkering ter hand neemt of aan zich houdt, die elders door 
waterschappen worden verricht, nog geen rechtvaardiging zal zijn voor 
het in gang zetten van een artikel 1.8 procedure. Die rechtvaardiging zal 
enkel kunnen worden gevonden in de omstandigheid dat het provinciaal 
bestuur, na een gedachtenwisseling tussen dat bestuur en de minister 
van Verkeer en Waterstaat, niet aannemelijk heeft kunnen maken dat in 
het concrete geval het belang van een goede organisatie van de water-
staatkundige verzorging het nodig maakt om af te wijken van de algemene 
regel van artikel 1.2, tweede lid (zoals bij de nota van wijziging voorgesteld). 

Overigens zal dit middel zeker niet kunnen dienen om enkel een 
verschil van inzicht over de doelmatige omvang van waterschappen te 
doorbreken, door bijvoorbeeld een waterschapsconcentratie te forceren. 
Het lid van de RPF-fractie achtte dit uitdrukkelijk ongewenst. Er zal ook in 
dat geval naar mijn oordeel duidelijk sprake moeten zijn van een situatie 
die zich redelijkerwijs niet langer verdraagt met een goede waterstaat-
kundige organisatie op het lokale of regionale niveau, met inbegrip van 
een goede mogelijkheid van evenwichtige spreiding van kosten over één 
gebied. 

Uit de gegeven beschouwingen moge het overigens aan het lid van de 
GPV-fractie ook duidelijk zijn geworden dat het hier, in het midden 
gelaten de opportuniteit van een mogelijke inbreuk op de ten deze 
bestaande primaire taak en bevoegdheid van het provinciaal bestuur, niet 
gaat om de keuze van de wetgever tussen preventief of repressief 
toezicht maar om de vraag of men hier een middel tot positief toezicht wil 
creëren. 
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TITEL II DE SAMENSTELLING EN DE INRICHTING VAN HET 
WATERSCHAPSBESTUUR 

Algemeen 

De leden van de PvdA-fractie gingen er vanuit dat weliswaar volgens 
de memorie van toelichting een waterschap uitsluitend kan zijn belast 
met taken op het gebied van de waterstaatkundige verzorging, maar dat 
niet valt in te zien dat niet ook aspecten van waterbeheer die in veel meer 
algemene zin het belang van de waterhuishouding raken onderdeel 
zouden moeten zijn van waterschappelijke taakuitoefening. Bij wijze van 
voorbeeld noemden deze leden onder meer de verhouding grond- en 
oppervlaktewater tot de drinkwatervoorziening. Tegen die achtergrond 
vroegen zij waarom hier voor de verkiezing van een vertegenwoordigend 
college van functioneel bestuur niet ook algemeen kiesrecht mogelijk zou 
moeten zijn, althans wanneer provinciale staten daaraan de voorkeur 
zouden geven. 

In de memorie van toelichting is al ingegaan op de vraag, waarom voor 
een bepaald onderdeel van de overheidszorg, die valt aan te duiden «als 
de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied», behoefte is 
aan de functionele bestuursvorm, naast het algemeen bestuur dat bij 
gemeenten en provincies berust. Centraal hierbij staat de overweging dat 
die waterstaatkundige verzorging sterk gebonden is aan (beheer van) 
fysieke objecten en aan met het water samenhangende fysisch-geografi-
sche begrenzingen. Dit doet niet af aan het feit dat waterschappen vooral 
vanwege het gevoerde water- en waterkeringbeheer ook te maken krijgen 
met aspecten van andere zaken, zoals kwantitatief grondwaterbeheer, 
openbare drinkwatervoorziening, en ook, voorzover niet in eigen beheer, 
zorg voor wegen en vaarwegen. De vraag is gewettigd (zeker naarmate 
de ontwikkelingen leiden tot intensivering van samenhang) waarom dan 
ook niet voor evengenoemde taken althans in principe de mogelijkheid 
zou moeten openstaan tot uitoefening direct in waterschapsverband. 

Blijkbaar dachten de leden van de PvdA-fractie bij hun prealabele en 
ook zeer principiële vraag aan een uitbouw van waterschappen tot 
functionele bestuurslichamen met als taak alle aspecten van de hydrosfeer, 
inclusief hetgeen met de gesteldheid van de bodem verband houdt. 

Te dien aanzien verdient ook het volgende de aandacht. De huidige 
waterschapsvorm biedt door zijn tot specifiek waterstaatkundige verzorging 
begrensde taak het voordeel van de functionele democratie, nl. dat 
degenen die bij de taakvervulling in een bepaald gebied een specifiek en 
direct belang hebben, daarvan niet alleen zelf naar rato van hun specifiek 
en continu belang de financiële lasten dragen maar in die taakvervulling 
ook zeggenschap hebben. Nauw verbonden zijn daarmee de verdere 
voordelen welke liggen in het vlak van bestuurlijke decentralisatie en 
slagvaardigheid. 

In de visie van het wetsontwerp leidt de verbreding van de belangensfeer 
van taken niet tot uitbreiding tot buiten de eigenlijke waterschapstaak 
maar tot verbreding van de belangenvertegenwoordiging. Dit geschiedt 
met name door ook het algemene, niet specifiek aan onroerend goed 
gebonden belang, daarin te betrekken. 

Principieel anders wordt de zaak wanneer «waterschappen» ook met 
niet onmiddellijk tot de waterstaatkundige verzorging te rekenen taken 
zouden worden belast (waarbij overigens de leden van de PvdA-fractie 
blijk geven van een te beperkt begrip waterstaatkundige verzorging door 
zorg voor de verkeersinfrastructuur daar begripsmatig niet toe te rekenen). 

Door het wegvallen immers van de specifiek waterstaatkundige 
begrenzingen bij het in «waterschapsverband» brengen van allerlei zaken 
die nu in wijder territoriaal verband tot algemeen bestuur worden gerekend, 
vervallen ook de evengenoemde voordelen en evenzovele rechtvaardigings-
gronden voor het gebruik van de functionele democratie. 
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Dit ontwerp kiest duidelijk voor de voordelen van de functionele 
bestuursvorm die voor wat betreft het waterbeheer geprojecteerd is op 
integraal waterbeheer en die ook overigens is aangepast aan de eisen van 
deze tijd. Dit komt neer op handhaving van de typische kenmerken van 
een functionele democratie voor een goed af te grenzen onder provinciaal 
toezicht uit te oefenen taak. 

Daarmee valt niet te verenigen een constructie die, zoals deze leden 
voorstellen, aan provinciale staten de vrijheid laat om bij reglement een 
bestuurssamenstelling op grondslag van algemeen kiesrecht voor te 
schrijven en daarmee de in het vlak van «belang, betaling, zeggenschap» 
gelegen wezenskenmerken van die bestuursvorm los te laten. 

Hoofdstuk II Inleidende bepalingen 

Artikel 2.1 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de CDA-fractie 
respectievelijk van de PvdA-fractie over een regeling van de naamgeving 
moet voorop worden gesteld dat de vraag, welke de soort- of eigennamen 
zijn of kunnen zijn van een waterschap, en welke betitelingen mogelijk zijn 
voor zijn bestuursorganen, geen onderwerp is voor de formele wet. De 
meest aangewezen plaats daarvoor is het besluit tot instelling van het 
waterschap en tot vaststelling van zijn reglement, al is het denkbaar dat 
het reglement dit aan het waterschap overlaat. Het feit dat het onderhavige 
artikel stelt dat het waterschap als bestuursorganen een voorzitter, een 
algemeen en een dagelijks bestuur heeft, staat dus niet in de weg aan het 
voortbestaan van die organen onder de - vaak reeds van oudsher -
bestaande benamingen zoals ook de leden van de PvdA-fractie uit dit 
artikel hadden geconcludeerd. 

Gezien de primaire bevoegdheid in deze van provinciale staten is er 
geen noodzaak hun bevoegdheid in deze door een positiefwettelijke 
opdracht buiten twijfel te stellen. 

Van dit niet wettelijk regelen van deze benamingen moet wel worden 
onderscheiden het voorstel (in artikel 6.3) om in de Waterstaatswet 1900 
enkele paragrafen te laten vervallen met inbegrip van het opschrift waarin 
waterschappen worden genoemd naast veenschappen en veenpolders. 
Deze opsomming dateert nog uit de tijd dat er nog veenschappen en 
veenpolders waren en er althans twijfel mogelijk was over de vraag of bij 
«veenschap» of «veenpolder» sprake was van slechts een soort- of 
eigennaam van een waterschap dan wel van een van waterschappen te 
onderscheiden instituut. Zodanige situatie doet zich niet voor bij het 
gebruik van termen als bijv. hoogheemraadschap en dijkgraaf, in relatie 
tot waterschap en voorzitter van een waterschapsbestuur. 

Hoofdstuk III Het algemeen bestuur 

Artikel 2.2 

Voor verschillende zijden gaf de in dit artikel opgenomen limitatieve 
opsomming, van voor vertegenwoordiging in het algemeen bestuur in 
aanmerking komende categorieën van belanghebbenden, aanleiding tot 
kritische vragen en opmerkingen. Deze betroffen zowel het feit als 
zodanig dat de opsomming limitatief is geformuleerd als de inhoud van 
die opsomming. 

De leden van de CDA-fractie, die te kennen gaven zelf van oordeel te 
zijn dat het hier gaat om een van de meest essentiële kenmerken van het 
waterschap, wezen op het pleidooi van o.a. het IPO om dit limitatieve 
karakter aan die opsomming te ontnemen. 
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Daarom moet hier nogmaals worden gesteld dat het voorstel tot een 
limitatieve opsomming - en daarmee tot een gesloten systeem - berust 
op de overweging dat afbakening van de kring van degenen die een direct 
en continu belang hebben, in samenhang met toedeling van kiesrecht en 
een eveneens limitatieve opsomming van omslagplichtigen, nu juist de 
spil vormt van deze functionele bestuursvorm. Alleen om die reden al kan 
zij in de wet niet worden gemist. Het enkele vastleggen van de functionele 
samenstelling met alleen een uitwerking van indicatieve aard in de 
memorie van toelichting - waarvan de leden van de SGP-fractie zich 
voorstander toonden - zou betekenen dat de wet tekort schiet in datgene 
wat in het vooruitzicht wordt gesteld nl. duidelijk uitgewerkte regels van 
positief recht die worden gehanteerd bij de beoordeling van de reglemen-
ten. 

De wettelijke vorm is ook noodzakelijk uit een oogpunt van verdere 
democratisering van het waterschapsbestuur. Zo bevat deze opsomming 
mede door haar structuur het basisprincipe voor de verbreding van de 
klassieke, toch in hoofdzaak op eigendom van onroerend goed gefun-
deerde, samenstelling tot een wijze van vertegenwoordiging die allen 
omvat die een direct en continu belang hebben, waaronder ook de 
inwoners als zodanig. 

Consequent is dat dit andere, niet op dat beginsel steunende wijzen 
van vertegenwoordiging, uitsluit. Daarom is dit artikel bij uitstek een 
voorbeeld van het soort regels tot het stellen waarvan de wetgever is 
geroepen. 

Overigens zij uitdrukkelijk erkend dat in het geven van elke limitatieve 
opsomming het gevaar schuilt van een zekere verstarring. Onontbeerlijk is 
dus dat de opsomming de ruimte laat tot een gebruik dat niet te zeer aan 
een bepaalde situatie of opvatting van de wetgever is gebonden en dat de 
provinciale wetgever de ruimte laat. 

De leden van de PvdA-fractie betitelden de opsomming als een vrij 
dwingend keurslijf, waarbij zij nog te kennen gaven dat het hun niet 
duidelijk is of alle opgesomde categorieën in een waterschapsbestuur 
vertegenwoordigd moeten zijn dan wel provinciale staten dit moeten 
wegen. 

Afgezien van de bewoordingen van dit artikel waaruit blijkt dat de 
strekking niet verder gaat dan aan te geven welke categorieën in aanmerking 
komen, moge uit het voorafgaande duidelijk zijn dat het inderdaad 
provinciale staten zijn - en niet de wetgever - die bepalen hoe uiteindelijk 
de bestuurssamenstelling er uit zal zien, zolang dit althans niet onverenig-
baar is met het wettelijk uitgewerkte beginsel «belang, betaling, zeggen-
schap». Tot die provinciale vrijheid behoort ook de vrijheid om gemotiveerd 
te beslissen dat een of meer in aanmerking komende categorieën niet in 
het bestuur afzonderlijk behoeven te zijn vertegenwoordigd. 

Gezien echter de aan de opsomming ten grondslag gelegde gedachte 
dat elke vertegenwoordiging moet zijn gedragen door een op het eigen 
belang afgestemde participatie in de kosten, wordt provinciale staten niet 
de ruimte gelaten van een toedeling van zetels aan een vertegenwoordiging 
die aan dat vereiste niet voldoet. Het concrete bezwaar - waarnaar de 
leden van de D66-fractie vroegen - tegen een zeteltoekenning aan een 
organisatie is, dat een dergelijke vertegenwoordiging de financiële 
bijdrageplicht ontbeert. Zonder ook maar te willen afdoen aan de betekenis 
van participatie van belangenorganisaties aan het openbaar bestuur, zal 
deze toch enkel de vorm kunnen hebben van overlegpartner en niet van 
gerechtigde tot zeggenschap. 

De vragen en opmerkingen over de afzonderlijke categorieën betroffen 
allereerst die in onderdeel b, waartoe behoren «degenen die op grond van 
een persoonlijk recht het agrarisch gebruik hebben van ongebouwde 
onroerende goederen». De beperking tot «agrarisch» dat een verbijzonde-
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ring inhoudt ten opzichte van het gebruik als zodanig, vloeit voort uit het 
feit dat het pachtersbelang een eigen, zeer wel van andere gebruikers van 
het ongebouwd te onderscheiden, specifieke inhoud heeft, met o.a. ook 
een eigen organisatievorm. Het specifieke en continue belang van andere 
gebruikers van het ongebouwd dat een andere bestemming heeft, bijv. 
dat van sport, bos, of (ander) natuurgebied laat zich zeer wel brengen 
onder de noemer van het belang van kunnen «leven, wonen en werken» in 
het waterschapsgebied, kortom het algemeen belang waarvoor de 
ingezetenenvertegenwoordiging is bedoeld. 

Overigens wordt, zoals ook door de Unie van Waterschappen is 
gesuggereerd en door de leden van de fracties van het CDA, de PvdA, 
de SGP en de RPF aan de orde gesteld, de omschrijving van deze 
categorie meer nadrukkelijk toegespitst op die pachters die beschikken 
over een door de grondkamer (met toepassing van de Pachtwet) goedge-
keurde pachtovereenkomst. Deze nadere omschrijving is gewenst uit een 
oogpunt van samenhang van belang, zeggenschap en betaling. Praktisch 
gezien immers dient voor het opzetten van de zowel voor de kiesregisters 
en belastingcohieren nodige registratie van pachters te worden uitgegaan 
van pachters en pachtovereenkomsten die zijn geregistreerd bij de 
grondkamer (men zie in dit verband ook de uiteenzetting hierover in deze 
memorie bij artikel 4.16). Daarop sluit de bij nota van wijzigingen voorge-
stelde redactie van onderdeel b rechtstreeks aan. 

Ten aanzien van de categorie genoemd onder e, zijnde «degenen die op 
grond van aan zakelijk of persoonlijk recht gebouwde onroerende 
goederen in gebruik hebben als bedrijfsruimte», wezen de leden van de 
SGP-fractie op het feit dat degenen die daartoe behoren niet als zodanig 
zijn geregistreerd. Niettemin achtten deze leden een registratie toch wel 
van belang vanwege de bevoegdheid tot kandidaatstelling. 

Aangezien het kiesrecht voor deze categorie berust bij de leden van het 
bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, is het opzetten van 
een afzonderlijk register inderdaad niet nodig. Bij kandidaatstelling zal 
inderdaad afzonderlijk zijn na te gaan - door raadpleging van het Han-
delsregister of anderszins feitelijk - of degene die kandidaat stelt (of 
wordt gesteld) wel tot deze categorie behoort. 

De bij dit artikel door deze leden gestelde vragen over de in artikel 2.4 
geregelde zittingsduur van het algemeen bestuur, komen aan de orde bij 
dat artikel. 

Een bepaalde volgorde, die ook zou moeten leiden tot het scheppen 
van voorrangsregels bij verkiezing voor meer categorieën tegelijk - zoals 
de leden van de PvdA-fractie zich afvroegen, ligt aan de opsomming in 
de onderdelen a tot en met e niet ten grondslag. Hoogstens kan men 
zeggen dat de categorieën a, b en c praktisch altijd een vertegenwoordiging 
zullen bezitten, terwijl dat voor de categorieën d en e niet zonder meer 
steeds het geval hoeft te zijn. 

Op de vraag van deze leden of een andere volgorde niet meer voor de 
hand ligt, kan dan ook moeilijk worden ingegaan, temeer waar deze leden 
zelf verzuimen aan te geven aan welke andere (mogelijke) volgorde zij 
denken. Met de voorgestelde algemene opsomming worden allen, die 
een direct en continu belang bij de waterstaatkundige verzorging hebben, 
in de vertegenwoordiging betrokken. Dit betreft degenen die zodanig 
belang hebben als zakelijk of persoonlijk gerechtigde tot onroerend goed 
dan wel (mede) als ingezetene vanwege het aan de waterschapstaak 
verbonden algemene aspect. Voor eerstgenoemden geldt niet de eis van 
ingezetenschap, d.w.z. noch voor de zakelijk gerechtigden, zoals de leden 
van de PvdA-fractie stelden, noch voor de persoonlijk gerechtigden. 
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Het «ingezetenen-belang» wordt in de memorie van toelichting mede in 
verband gebracht met natuurbehoud, bosbeheer, landschapsschoon en 
recreatie. Voor de leden van de GPV-fractie was dit aanleiding op te 
merken dat het veeleer gaat om als nationaal te beschouwen belangen. 
Naar mijn mening is hier niet sprake van een tegenstelling tot de consta-
tering dat het waterschap door zijn eigen taak te vervullen mede ook die 
belangen beschermt of bevordert, ongeacht of de betreffende in het 
waterschap gesitueerde gebieden een belang vertegenwoordigen van 
lokaal, regionaal of nationaal formaat. 

Artikel 2.3 

Met de leden van de CDA-fractie ben ik het geheel eens dat de 
mogelijkheid tot toekenning van zg. kwaliteitszetels strict moet passen in 
het beginsel «belang-betaling-zeggenschap», zoals er geen plaats is 
voor een ruimere mogelijkheid voor kwaliteitszetels, met name dus niet 
een die los staat van de in artikel 2.2 omschreven categorieën van 
belanghebbenden. 

Wat betreft de vraag van de PvdA-leden, of ook alle zetels van een 
bepaalde vertegenwoordigde categorie kwaliteitszetels zouden kunnen 
zijn, zij opgemerkt dat de tekst van het tweede lid («een of meer») dit zou 
toelaten. Het zou echter niet te rijmen zijn met de bepaling waarin het 
kiesrecht voor de betreffende categorie wordt toegekend (hetzij direct 
hetzij indirect kiesrecht: zie de artikelen 2.9 tot en met 2.12) aan personen, 
namelijk ofwel aan de belanghebbenden zelf of aan de leden van een 
groep die geacht wordt die belanghebbenden te vertegenwoordigen. 

Wijzigingen in de relatieve zwaarte van het belang, respectievelijk van 
het aan elk daarvan toe te rekenen kostenaandeel, zullen onder omstan-
digheden leiden tot aanpassing van de zetelverdeling. De leden van de 
PvdA-fractie vroegen hoe dat zal geschieden. Daarover kan het 
volgende worden gezegd, mede vanwege het door de leden van de 
CDA-fractie (kennelijk abusievelijk bij artikel 2.31 vermelde) standpunt 
van het Landbouwschap dat de zetelverdeling primair moet zijn bepaald 
door het belang en niet door de betaling. 

Het ontwerp gaat uit van het belang dat de betreffende categorie heeft 
bij de waterschapstaak. Zie de uiteenzetting, voor dat uitgangspunt, op 
blz. 29 van de memorie van toelichting onder «toedeling van bestuurszetels 
aan categorieën». Een fundamentele wijziging in de wijze waarop bijv. de 
belangen van het gebouwd en het ongebouwd zich tot elkaar verhouden 
zal noodzaken tot hernieuwde afweging van de zetelverhouding. Het 
voorbeeld dat deze leden zelf noemden, nl. een stijging van het aantal 
pachters (en dus van het verpachte areaal) berust vermoedelijk op een 
misverstand. Een wijziging van de getalsverhouding, d.w.z. van hen die 
als eigenaar het genot en gebruik hebben en hen die als pachter het 
gebruik hebben, behoeft op zich nog niet te betekenen dat er een 
verschuiving is in de aard en de relatieve omvang van het belang dat elk 
van beide categorieën heeft bij de waterschapsactiviteit. In de memorie 
van toelichting is er al op gewezen dat weliswaar betaling van kosten als 
maatstaf voor zetelverdeling onbruikbaar is, maar dat de grootte van het 
kostenaandeel een indicatie kan zijn voor een mogelijke correctie op een 
niet voldoende met de betrokkenheid in overeenstemming zijnde zetelver-
deling. 

Artikel 2.4, eerste lid 

De leden van de CDA-fractie vroegen welk bezwaar er zou zijn tegen 
handhaving van de praktijk, zoals in reglementen vastgelegd, dat de 
zittingsduur van het algemeen bestuur zes jaren is, met een rooster van 
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aftreden van de helft van de leden om de drie jaar. Een vergelijking met 
lichamen van algemeen bestuur op dit punt gaat maar gedeeltelijk op, 
zodat - aldus deze leden - er ruimte zou moeten zijn voor een meer op 
het waterschapseigene afgestemde zittingsduur. Zij wezen daartoe in het 
bijzonder op het belang van de continuïteit die met een dergelijk rooster 
meer is verzekerd. 

Op dat laatste wezen ook de leden van de SGP-fractie, die vroegen 
welk bezwaar tegen handhaving van de bestaande praktijk zou zijn. Zij 
achten dit punt overigens illustratief voor een te ver doorgevoerd streven 
naar uniformiteit met gemeente- en provinciewet. 

De voorgestelde zittingsduur van vier jaar berust niet op de wens tot 
gelijkschakeling met provinciale en gemeentebesturen. 

Terecht wijzen de leden van de CDA-fractie op het «waterschapseigene» 
van de verkiezing van het waterschapsbestuur welke dient voor de 
bezetting van aan categorieën belanghebbenden toegekende zetels. 

Er niettemin vanuitgaande dat het hier een algemeen punt betreft 
waarvoor uniformiteit voor waterschappen gewenst is, zie ik aanleiding 
voor de vraag of - objectief bezien - de reden voor de figuur, dat er 
telkens slechts verkiezingen zijn voor de helft van het aantal leden, nog 
wel aanwezig is. Daartoe is er in de memorie van toelichting bij dit artikel 
op gewezen dat de overweging om langs deze weg de continuïteit van 
het bestuur te verzekeren niet meer zo sterk geldt. Door hun schaalver-
groting kunnen de waterschappen nu over een ruim ambtenarenapparaat 
beschikken dat zelfs de situatie van een grotendeels vernieuwd bestuur 
kan opvangen. Overigens is in enkele nieuwe waterschapsreglementen 
een vierjarige zittingstermijn opgenomen. 

In dit verband vroegen de leden van de CDA- fractie ook nog of het uit 
een oogpunt van deregulering, uniformiteit en rechtsbescherming niet 
wenselijk zou zijn de technische regeling van de verkiezingen op te 
nemen in een algemene maatregel van bestuur krachtens de Waterschaps-
wet. 

Daargelaten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bestaande regels op 
dit punt tekort schieten uit een oogpunt van soberheid of rechtszekerheid, 
heeft een regeling door de centrale overheid tot bezwaar dat zulks 
indruist tegen een van de hoofddoelstellingen van deregulering, nl. het 
niet regelen op centraal niveau van wat er aan het gedecentraliseerde 
niveau kan worden overgelaten. Dat laatste weegt bij dit ontwerp zwaarder 
dan het voordeel van de uniformiteit die overigens door provincies 
onderling in een model-kiesreglement is te bewerkstelligen. 

Tweede lid 
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of uit de tekst niet zou moeten 

blijken dat verval van een vereiste om kandidaat te kunnen zijn tevens de 
herkiesbaarheid uitsluit. 

Aangenomen dat deze leden hier doelen op het vervallen van het 
vereiste van passief kiesrecht lijkt mij een bepaling, dat hij of zij die dat 
recht mist ook niet herkiesbaar is, overbodig. 

Wat betreft de vraag van deze leden naar de eventuele overwegingen 
voor de vaststelling van een leeftijdsgrens, kan worden verwezen naar het 
hierover gestelde in de memorie van toelichting bij artikel 2.20, dat het 
passief kiesrecht regelt. Daar is onder meer gewezen op het feit dat ook 
voor verkiezing van leden van de Staten-Generaal, provinciale staten en 
de gemeenteraad geen maximum-leeftijd geldt. 

Artikel 2.5 

Deze bepaling beperkt - indirect - het instituut van het plaatsvervangend 
lidmaatschap tot de gevallen dat bij ontslag of overlijden de plaats van 
het lid moet worden ingenomen. Voor de leden van de CDA-fractie was 
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dat aanleiding om te wijzen op de wens van het IPO dat pleit voor 
opheffing van deze beperking. Ook de leden van de SGP-fractie en het lid 
van de GPV-fractie waren niet overtuigd van de wenselijkheid van deze 
beperking. Deze leden en dat lid dachten hierbij nog aan de mogelijkheid 
om de gevallen, waarin het plaatsvervangend lid optreedt als lid, over te 
laten aan het waterschapsreglement. 

De verkiezing van plaatsvervangende leden is praktisch gezien noodza-
kelijk om te voorkomen dat er bij ontslag of overlijden een aparte verkiezing 
zou moeten worden gehouden voor de opengevallen plaats. In zoverre is 
regeling van dat punt, nu het ontwerp voor de verkiezing uitgaat van het 
personenstelsel, onontbeerlijk. Praktisch gezien biedt het uiteraard een 
voordeel dat zittende leden zich ook bij ziekte (of verhindering om andere 
redenen) kunnen laten vervangen. Bij nadere overweging lijkt het me dat 
de wettelijke beperking in dit opzicht kan worden gemist, zodat het aan 
het reglement wordt overgelaten om te bepalen tot hoever de mogelijkheid 
tot plaatsvervanging zich uitstrekt. De beperking tot vervanging bij 
ontslag of overlijden is daarom bij de nota van wijzigingen geschrapt. 

Verder is in de memorie van toelichting bij artikel 2.38, dat de mogelijk-
heid regelt van instelling van afdelingen binnen het waterschap, positief 
gereageerd op de suggestie van de Raad van de Waterstaat dat de 
functie van plaatsvervangend lid is gecombineerd met die van lid van een 
afdelingsbestuur. Aangezien, ook blijkens artikel 2.38, tweede lid, voor 
beide functies dezelfde vereisten voor het passief kiesrecht gelden (zoals 
omschreven in artikel 2.20), is de mogelijkheid tot verkiezing in beide 
functies zonder meer aanwezig. Voor de combinatie van beide functies is 
er ook geen incompatibiliteit, zoals indirect blijkt uit artikel 2.20, tweede 
lid. Een aparte wettelijke vastlegging van de mogelijkheid tot combinatie 
- hetgeen de leden van de SGP-fractie zich afvroegen - is dus niet nodig. 

Een antwoord van gelijke strekking kan worden gegeven op de vraag 
van deze leden of het uitgangspunt van het onderhavige artikel 2.5, t.w. 
dat voor elk lid een plaatsvervanger wordt gekozen, ook geldt voor de 
leden die op een kwaliteitszetel (in de zin van artikel 2.3, tweede lid) 
worden benoemd in plaats van gekozen. Teneinde dit buiten twijfel te 
stellen wordt aan het eerste lid alsnog toegevoegd de zinsnede «dan wel, 
indien het betreft een benoemd lid, wordt benoemd». 

Artikel 2.5/2.6 

De vragen die onder dit opschrift zijn gesteld door de leden van de 
PvdA-fractie worden hieronder beantwoord in combinatie met de 
vragen en opmerkingen van deze leden bij artikel 2.6. 

Artikel 2.6, derde lid 

Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezt (Titel III, §3, onder 3) 
is ten opzichte van het personenstelsel en het lijstenstelsel de keuze 
gevallen op het personenstelsel. Daarmee zou niet verenigbaar zijn 
indien, naast een kandidaatstelling die de naam van een persoon (en 
eventueel van een plaatsvervanger) ook de kandidaatstelling mogelijk zou 
worden gemaakt volgens een lijst van namen (in dat geval zonder aparte 
kandidaatstelling van een plaatsvervanger). Het derde lid van dit artikel 
sluit dan ook indirect het lijstensysteem uit, doordat het uitdrukkelijk 
voorschrijft de opgave van één naam. 

Het ontwerp laat de vaststelling van de technische bepalingen van het 
kiesstelsel over aan een provinciale verordening (en niet, zoals deze leden 
veronderstelden, aan de individuele waterschappen). Deze voorkeur om 
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het kiesrecht, afgezien van enkele voor het waterschap kenmerkende 
beginselen, niet in extenso te regelen bij of krachtens de wet, is op zich 
niet in strijd met de tegelijkertijd in de memorie van toelichting (blz. 36) 
uitgesproken verwachting dat interprovinciaal overleg en consultatie van 
waterschappen zal leiden tot een model-kiesreglement. 

Tot de materie van zo'n reglement zal ook de vaststelling van stan-
daard-formulieren, zoals voor de kandidaatstelling, kunnen behoren. 
Aangezien het thans wettelijk geregelde kiesrecht niet is toegesneden op 
waterschappen als functionele bestuursvorm, is maar in zeer beperkte 
mate de mogelijkheid aanwezig tot aansluiting bij bepalingen van de 
herziene Kieswet. 

Vierde lid 
De vraag van de leden van de PvdA-fractie, wie controleert of de 

bevoegdheid tot kandidaatstelling aanwezig is, houdt direct verband met 
de regeling van artikel 2.8. Die bepaling stelt als enig vereiste dat degene 
die een kandidaatstelling ondertekent zelf behoort tot de betreffende 
categorie van belanghebbenden. Dit beginsel van open kandidaatstelling 
neemt niet weg dat moet kunnen worden vermeden dat onbevoegden 
kandidaten stellen. De controle daarop zal moeten worden verricht door 
of vanwege het waterschapsbestuur. Voor de categorie ingezetenen in 
het gemeentelijk persoonsregister. Voor de overige categorieën echter 
ontbreekt een registratie van belanghebbenden als zodanig. Deze is er 
alleen van de stemgerechtigden. Teneinde een controle praktisch goed 
mogelijk te doen zijn, is het - bij nadere overweging - beter om de 
bevoegdheid tot kandidaatstelling voor te behouden aan de per categorie 
stemgerechtigden; met dien verstande evenwel dat voor ingezetenen (die 
immers ingevolge artikel 2.11 geen direct kiesrecht bezitten), de bevoegd-
heid tot kandidaatstelling (mits geregistreerd in het gemeentelijk persoons-
register) blijft gehandhaafd (zie de nota van wijziging). 

Vijfde lid 
Met deze bepaling wordt bedoeld het persoonlijk karakter ook van de 

kandidaatstelling te beklemtonen. Dit betreft de relatie tussen de belang-
hebbende en de kandidaat door wie hij wenst te worden vertegenwoordigd. 
Is iemand in meer dan een opzicht belanghebbende, bijv. als eigenaar van 
een gebouwd onroerend goed en als pachter, dan kan deze voor elk van 
beide categorieën een opgave van een kandidaat ondertekenen. Ik kan 
niet inzien welke inconsequentie in dat laatste is gelegen ten opzichte van 
de regel van dit artikellid, nl. dat per categorie slechts één opgave mag 
worden ondertekend. 

Artikel 2.7 

De leden van de VVD-fractie wijzen terecht op het belang dat er per 
vacature meerdere kandidaten worden gesteld, zodat de stemgerechtigde 
een keuze kan maken. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is 
gesteld vindt er althans voor die vacature geen verkiezing plaats, een 
situatie derhalve die - zeker wanneer deze zich bij meer vacatures zou 
voordoen - het functioneren van de democratie minder goed tot zijn recht 
laat komen. Het wetsontwerp voorziet in artikel 2.6 in een open kandi-
daatstelling doch kan, waar de kandidaatstelling afhankelijk is van 
daartoe bevoegde belanghebbenden (al dan niet geïnitieerd door een 
belangenorganisatie of politieke partij), het stellen van meer kandidaten 
per vacature nu eenmaal niet afdwingen. 

Het onderhavige artikel vormt hiervoor in elk geval geen hinderpaal. 
Het sluit geenszins uit dat per vacature meer dan één kandidaat wordt 
gesteld, maar bevat slechts de noodzakelijke voorziening voor het geval 
dat er per vacature niet tenminste één kandidaat is gesteld of dat er per 
vacature slechts één kandidaat is gesteld. 
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Artikel 2.8 

De leden van de fractie van de PvdA en die van de VVD stelden 
enige vragen over het bewijs van het ingezetenschap van het waterschap, 
middels het persoonsregister van een gemeente die geheel of gedeeltelijk 
in het waterschapsgebied is gelegen. 

Deze bepaling stemt overeen met artikel 3 van het ontwerp-gemeente-
wet, waarvoor het is ontleend aan artikel 4, derde lid, van de huidige 
gemeentewet. Voldoende is het enkele feit dat men voorkomt in het 
persoonsregister. Wanneer het waterschap evenwel meent dat de 
feitelijke situatie daarmee niet overeenstemt heeft het dit aan te tonen; 
bijvoorbeeld in het geval het gemeentelijk grondgebied niet geheel 
waterschappelijk is ingedeeld en uit het persoonsregister wel blijkt dat 
men woonplaats heeft in de gemeente maar juist niet in het gedeelte dat 
in het waterschapsgebied ligt. Andersom kan degene die niet in het 
persoonsregister voorkomt, trachten langs andere weg aannemelijk te 
maken dat hij zijn werkelijke woonplaats in de gemeente binnen het 
waterschapsgebied heeft. 

Voor de koppeling tussen actief kiesrecht en bevoegdheid tot kandi-
daatstelling moge worden verwezen naar de beschouwing omtrent de 
vraag die de leden van de P.v.d.A.-fractie hebben gesteld bij artikel 2.6, 
vierde lid. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de SGP-fractie 
dient nog te worden opgemerkt dat naast bovenvermelde eis van het 
bezit van werkelijke woonplaats geen ander vereiste geldt dan dat men 
tenminste 18 jaar oud is. Buitenlanders, die aan beide vereisten voldoen, 
zijn dus bevoegd tot kandidaatstelling. Overigens geldt ook voor het 
passief kiesrecht niet het (extra) vereiste dat men de Nederlandse 
nationaliteit heeft. Zie in dit verband ook de uiteenzetting bij artikel 2.20. 

Artikel 2.9 

Het feit dat deze bepaling het mogelijk maakt dat bij reglement een 
kiesdrempel wordt vastgesteld, was voor zowel de leden van de P.v.d.A. 
als die van D66 aanleiding om te vragen om een (nadere) toelichting. 

Zoals in de memorie van toelichting (blz. 35) is betoogd, ware te 
voorkomen dat de principiële gelijkheid te ver zou worden doorgevoerd 
wanneer ook degene wiens recht op het ongebouwd slechts een zeer 
gering oppervlak betreft niettemin stemrecht zou hebben op gelijke voet 
met anderen. De meeste, zo niet alle reglementen kennen zodanige 
kiesdrempel, gekoppeld aan een bepaalde minimum aanslag, voor 
eigenaren en andere zakelijke gerechtigden tot onroerend goed. Er is 
geen aanwijzing dat dit criterium niet doelmatig zou zijn of een verzwaring 
geeft voor de administratie. De leden van de P.v.d.A.-fractie die dit laatste 
suggereerden geven dit zelf ook niet nader aan. In ieder geval acht ik hun 
vrees dat een te hoge kiesdrempel het stemrecht een oligarchisch 
karakter kan geven niet reëel, al ware het slechts dat provinciale staten, 
een volgens het lijstenstelsel gekozen politiek college, verantwoordelijk is 
voor de vaststelling van de kiesdrempel in de betreffende provinciale 
verordening (het waterschapsreglement). 

De leden van de VVD-fractie wezen op een spanning tussen enerzijds 
de in het ontwerp geregelde pachtersvertegenwoordiging en het pach-
tersstemrecht op basis van het belastingplichtig zijn van pachters, en 
anderzijds de Pachtwet die het vanwege het daarop gebaseerde Pacht-
normenbesluit niet mogelijk maakt dat pachters daadwerkelijk belasting-
plichtig zijn. De spanning kan dan ook slechts worden opgeheven door 
een wijziging van dat besluit, zoals die in hoofdstuk IV, §6 van de memorie 
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van toelichting is aangekondigd (zie ook in deze memorie van antwoord 
bij artikel 6.10). 

Artikelen 2.10 en 2.11 

De leden van de PvdA-fractie en het lid van de RPF-fractie waren niet 
overtuigd door de in de memorie van toelichting gegeven argumenten om 
de vertegenwoordigers van de ingezetenen niet door de ingezetenen zelf 
maar door de gemeenteraadsleden te laten verkiezen. 

Het lid van de RPF-fractie toonde zch evenmin overtuigd en had 
hiertegen zelfs overwegend bezwaar, evenals tegen de mogelijkheid dat 
bij reglement voor de verkiezing van de vertegenwoordiging van de 
gebouwde eigendommen zou kunnen worden bepaald dat ook die 
verkiezing, in afwijking van de wet, plaats vindt door gemeenteraadsleden. 

Ten aanzien van het in de memorie van toelichting genoemde argument 
van gevaar voor gebrek aan te geringe representativiteit bij een te geringe 
opkomst, benadrukte dit lid het feit dat het waterschap als lichaam van 
functioneel gedecentraliseerd bestuur algemene belangen behartigt. 
Daarom was, aldus dit lid, er veeleer aanleiding om het waterschap meer 
nadrukkelijk te presenteren, juist in situaties waar belanghebbenden blijk 
geven van een geringe betrokkenheid. 

Buiten twijfel staat dat ook voor waterschapsverkiezingen direct 
kiesrecht de voorkeur verdient. In de lijn van dit democratisch principe 
ligt ook dat de representativiteit van het algemeen waterschapsbestuur 
moet worden gewaarborgd. 

Wat nu de vertegenwoordiging van het «gebouwd» betreft, stelt artikel 
2.10 dan ook direct kiesrecht als regel. Dat neemt niet weg dat bij de 
voorbereiding van het wetsontwerp is gebleken dat aan de zijde van 
waterschappen en provincies niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd 
dat de feitelijke betrokkenheid overal voldoende wordt omgezet in 
periodieke uitoefening van het kiesrecht; onverminderd de activiteiten om 
waterschappen, juist ook vanwege de beoogde verbrede bestuurssamen-
stelling, meer in de individuele belangstelling te brengen. Uitsluitend om 
die reden laat artikel 2.10 aan provinciale staten nog de mogelijkheid 
open om, in afwijking van de wettelijke regel, het kiesrecht toe te kennen 
aan de gemeenteraadsleden. Het feit dat de wetgever in de Waterschaps-
wet tot uitgangspunt stelt dat er direct kiesrecht is, mag doen verwachten 
dat provinciale staten daartoe niet te gemakkelijk besluiten. 

Ten aanzien van het in artikel 2.11 geregelde kiesrecht voor de verte-
genwoordiging van de ingezetenen heeft afweging van de argumenten 
pro en contra direct kiesrecht geleid tot de uiteindelijke uitgesproken 
voorkeur voor (enkel) indirect kiesrecht. Zonder te willen afdoen aan het 
voordeel op zich om alle ingezetenen door toekenning van direct kiesrecht 
bij het waterschap te betrekken is toch niet aannemelijk dat hun voorkeur 
bij de verdeling van de beschikbare zetels wezenlijk anders zal liggen dan 
wanneer het gaat om gemeenteraadsverkiezingen. In dat geval valt niet in 
te zien welk democratisch beginsel wordt gediend door ingezetenen 
naast gemeenteraadsverkiezingen afzonderlijk naar de stembus te roepen 
voor verkiezing van enkele leden in waterschapsbesturen. 

De leden van de PvdA-fractie brachten bij deze artikelen de stempro-
cedure ter sprake. 

Ik heb niet de indruk dat de stemprocedure, zoals nu bij of krachtens 
reglement geregeld, het stemmen minder eenvoudig maakt. Het uitbrengen 
van stemmen per brief zal het bezwaar opleveren van de niet-fraudebe-
stendigheid. 
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Artikel 2.12 

Voor de vraag van de leden van de PvdA-fractie waarom hier geen 
direct kiesrecht mogelijk is gemaakt moge er allereerst op worden 
gewezen dat de voorgestelde wijze van verkiezing, door bestuursleden 
van de Kamers van Koophandel en Fabrieken en eventueel tevens door de 
leden van de Gewestelijke Raden van het Landbouwschap, aansluit bij de 
praktijk van reglementering van die waterschappen die deze aparte 
categorie van belanghebbenden kennen. Uit de commentaren van de 
Verenigde Kamers van Koophandel en Fabrieken en van het Landbouw-
schap blijkt dat men dit ook gaarne ziet gecontinueerd. 

Overigens is blijkens het commentaar van de Verenigde Kamers van 
Koophandel en Fabrieken de toekenning in het eerste lid van het stemrecht 
aan de leden van het «algemeen bestuur» van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken onjuist. Dit moet zijn «het bestuur», zoals bij de nota van 
wijzigingen alsnog is verbeterd. 

Bij de leden van de VVD-fractie bestond een voorkeur om het onderscheid 
(voor het stemrecht) tussen industrieel en agrarische bedrijfsruimten te 
regelen bij wet en dus niet over te laten aan het reglement. Mochten deze 
leden daarmee hebben bedoeld dat de wet dit punt nader moet regelen, 
dan wijs ik daarvoor op het volgende. 

Artikel 2.2 noemt in het tweede lid onder e de gebruikers van bedrijfs-
ruimten als afzonderlijke categorie. In artikel 2.12 wordt voor het stemrecht 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat voor een evenwichtige 
verhouding van het aantal vertegenwoordigers behoefte bestaat aan een 
verdeling van de voor deze categorie «bedrijfsgebouwd» te bestemmen 
zetels over enerzijds industrieel en handelsgebouwd en anderzijds 
agrarisch gebouwd. Gezien de onderlinge verhouding van deze beide 
elementen, binnen die ene categorie, welke per gebied weer kan verschillen, 
valt een algemeen antwoord daarop niet te geven. 

Ware dit anders dan zou primair het onderscheid moeten worden 
ingevoerd in meergenoemde omschrijving van de categorie van belang-
hebbenden in artikel 2.2, tweede lid onder e. Voor het Landbouwschap 
was dit punt overigens geen aanleiding tot het maken van een opmerking 
in zijn commentaar. 

Tevens is hierin besloten het antwoord op de vragen van de leden van 
de PvdA-fractie, waarom splitsing van de categorie in deze bijzondere 
bepaling mogelijk wordt gemaakt, terwijl artikel 2.2, tweede lid, bij de 
opsomming van de categorieën daar in zijn algemeenheid niet in voorziet. 

Artikel 2.12a 

Met de Unie van Waterschappen ben ik van mening dat het voorgestelde 
artikel geen volledig soulaas biedt voor de situatie dat in één gebied een 
zuiveringschap en een of meer met kwantiteitsbeheer belaste waterschap-
pen werkzaam zijn. Het zou zeker niet in het belang zijn van de bevordering 
van integraal waterbeheer indien bestaande, op het vlak van vertegem 
woordiging, goed functionerende oplossingen weer teniet zouden worden 
gedaan door een op dit punt starre regeling van de Waterschapswet. 
Anderzijds ware zo min mogelijk afbreuk te doen aan het beginsel, 
voortvloeiende uit de functionele bestuursvorm en de samenhang tussen 
belang-betaling-zeggenschap, dat in het waterschapsbestuur slechts 
zitting kunnen hebben vertegenwoordigers van categorieën belangheb-
benden en dus niet van publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen als 
zodanig. Ik heb dan ook veel waardering voor het feit dat de Unie een 
voorstel tot oplossing heeft gedaan dat hieraan zoveel mogelijk tegemoet 
komt al is die oplossing naar mijn gevoel niet slechts fraai maar ook wat 
gekunsteld. Bovendien dient ook hier niet buiten beschouwing te blijven 
dat een gescheiden beheer naar kwaliteit en kwantiteit niet blijvend 
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behoort te zijn, zodat het dus op de weg van provinciale staten ligt de 
organisatie op den duur aan te passen aan de doelstelling dat beiderlei 
beheer in handen is van één waterschap. 

Op grond van die overwegingen gaat mijn voorkeur uit naar een 
constructie die ten principale bedoeld is voor een overgangsfase. In dat 
opzicht behoeft het m i . ook geen bezwaar te zijn dat de wet, in afwijking 
in zoverre van de algemene regel van de artikelen 2.2 e.v., het reglement 
de mogelijkheid biedt om de inliggende waterschappen conform de 
bestaande situatie een eigen vertegenwoordiging toe te kennen in het 
bestuur van het zuiveringschap. Aan dit voorstel is vorm gegeven in een 
nieuw artikel 6.3a. 

Artikel 2.13 

De suggestie van de leden van de CDA-fractie om in de opsomming 
van zakelijke rechten het recht van beklemming op te nemen is overgeno-
men. Daarmee is voor het onderhavige de positie van de beklemde meier 
duidelijk. De aanvulling is in de nota van wijzigingen opgenomen, evenals 
de uitsluiting van de zakelijke rechten van leidingleggers die een opstalrecht 
hebben. Conform het voorgaande is ook het tweede lid, zoals ook het 
IPO-commentaar aangaf, aangepast. Afgezien echter van het recht van 
beklemming, is niet getreden buiten de opsomming van zakelijke rechten 
in het Burgerlijk Wetboek, evenmin dat in de reglementen - waar dit punt 
nu wordt geregeld - het geval pleegt te zijn. 

De toekenning enerzijds van stemrecht aan de erfpachter in plaats van 
aan de (blote) eigenaar en anderzijds aan pachter naast de eigenaar leidt 
er toe dat voor eenzelfde areaal in het ene geval een stem en in het 
andere geval twee stemmen worden uitgebracht. Op het eerste gezicht 
lijkt dit - zoals de leden van de PvdA-fractie aangaven - niet zonder 
meer begrijpelijk. Uitgangspunt voor het stemrecht is echter het bezit van 
een specifiek en continu belang, met dien verstande dan dat de legitimatie 
van dat bezit is gelegen in een bepaald zakelijk of persoonlijk recht. Voor 
het bezit van een bepaald belang wordt - evenals trouwens voor de 
belastingplicht - onderscheiden tussen het genot en het gebruik. In het 
geval van contractuele pachter berust het belang bij het genot (de 
instandhouding) en het gebruik (de verzekering van de gebruiksmogelijk-
heid) duidelijk bij twee afzonderlijke belanghebbenden. Bij erfpacht 
daarentegen wordt het specifiek en continu belang op één lijn gesteld 
met dat van een eigenaar die zelf het gebruik heeft. Het zou te ver gaan 
om hieruit te concluderen, zoals de leden van de PvdA-fractie zich 
afvroegen, dat voor één zakelijk genotsrecht stemrecht zou moeten 
toekomen aan zowel de erfpachter als de blote eigenaar. Mogelijk ten 
overvloede zij er aan herinnerd dat het aantal stemmen niet van invloed is 
op de zeteltoedeling. 

Arikel 2.14, eerste lid 

Het lid van de RPF- fractie vroeg zich af of de (algemene) regel van het 
enkelvoudig stemrecht niet zal leiden tot de verzwakking van de positie 
van boseigenaren e.d. In dat verband was bij dat lid ook de vraag gerezen 
of de wijze waarop het ontwerp de toekenning van kwaliteitszetels 
mogelijk maakt, wel genoeg aan dat probleem tegemoet komt. 

Artikel 2.3, derde lid, dat de toekenning van kwaliteitszetels regelt is 
ook toegesneden op dit geval. Ook nu bestaat concreet wel de behoefte 
aan verkiezing door boseigenaren van een eigen vertegenwoordiger. 
Voorbeeld daarvan is het reglement van het waterschap Roer en Overmaas, 
dat o.m. daarvoor onlangs is aangepast. De constructie waarbij er in het 
algemeen bestuur een eigen vertegenwoordiging is voor een meer 
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specifiek belang is aanvaardbaar zolang het tenminste gaat om vertegem 
woordiging van een of meer leden die zelf een en continu belang hebben 
en als zodanig ook belastingplichtig zijn aan het waterschap. 

Toekenning daarentegen van een bestuurszetel buiten het systeem 
o.m. van de vertegenwoordiging van het specifieke belang lijkt me niet 
goed verenigbaar met de gedachte dat het hier gaat om openbaar 
bestuur waarvoor democratische ginselen evenzeer gelding hebben als 
voor andere openbare besturen als die van gemeente en provincie. De 
enkele overweging dat een bepaalde kwaliteitszetel de kwaliteit van het 
waterschapsbestuur ten goede komt is, daargelaten de tamelijke vaagheid 
van een dergelijk toedelingscriterium, geen rechtvaardiging voor een 
afwijking van een essentieel kenmerk van het waterschapsinstituut. Met 
deze principiële stellingname wordt niet afgedaan aan de positieve 
ervaring die met name in een aantal zuiveringschappen is opgedaan met 
de inbreng van leden die zijn aangewezen door voor (een aspect van) het 
algemeen belang representatieve organisaties. Dit laat eveneens onverlet 
dat het waterschapsbestuur zelf over voldoende mogelijkheden beschikt 
om organisaties als deze in de besluitvorming, bijvoorbeeld als vaste 
overlegpartner blijvend te betrekken. 

Tweede lid 
Met de mogelijkheid om bij reglement onder bepaalde omstandigheden 

te kunnen afwijken van het enkelvoudig stemrecht, is de aanbeveling 
gevolgd van de Commissie Waterschapsbestuur. Deze is in haar rapport 
tot de conclusie gekomen dat in gebieden waar de aanwendingsmogelijk-
heden in zo bijzondere mate afhankelijk zijn van de fijne peilbeheersing 
(kleinschalige ontwatering en regulering van slootwaterstanden) er nog 
reden kan zijn voor een verfijnde verdeling van het stemrecht, zij het ook 
dan met een sterk gemitigeerde stemschaal. De leden van de P.v.d.A.fractie 
die hiernaar vroegen, kan worden megedeeld dat waterschappen die 
geheel of hoofdzakelijk met dit soort detailwaterbeheersing zijn belast in 
de regel zijn z.g. inliggende waterschappen. 

Het effect van meervoudig kiesrecht ligt in de sfeer van de verkiezingen. 
Het al dan niet bestaan van meervoudig stemrecht is niet relevant voor de 
belangenbehartiging. De leden van de PvdA-fractie die naar dit laatste 
vroegen kan verder worden meegedeeld dat de waterschapsreglementen 
in de meeste provincies nog een vorm van meervoudig stemrecht kennen 
voor met waterkwantiteitszorg belaste waterschappen in het algemeen, 
en voor met detailwaterbeheersing belaste waterschappen in het bijzonder. 

Over de vraag of men te maken heeft met een detailwaterbeheersings-
waterschap geven de begrenzing van het gebied en de bewoordingen 
van de reglementaire taakomschrijving uitsluitsel. De veronderstelling van 
de leden van de VVD- fractie dat daarvoor nog weer bijzondere criteria 
zouden zijn aan te geven, lijkt mij wat ver gaan. 

Derde lid 
De overweging om te bepalen dat de stemwaarde-vaststelling niet 

geschiedt bij het reglement, maar ter uitvoering van het reglement bij 
besluit van gedeputeerde staten berust op praktische overwegingen. Zou 
blijken dat de stemwaarde aanpassing behoeft vanwege bijv. een gemeen-
telijke herindeling, dan behoeft daarvoor niet de afzonderlijke procedure 
van een reglementswijziging te worden gevolgd. 

Artikel 2.15 

Het eerste lid is bij nota van wijzigingen redactioneel herzien. Daarbij is 
ook gevolgd de suggestie van de leden van de CDA-fractie om «uitgeslo-
ten» te vervangen door «ontzet». Hiervoor kan worden verwezen naar de 
redactie van artikel B3, eerste lid onder a van de Kieswet. 
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Dat artikel bevat namelijk in het eerste lid een omschrijving van 
degenen die van het algemeen kiesrecht zijn uitgesloten. 

Deze omschrijving geldt gelijkelijk voor de uitsluiting van het actief en 
het passief kiesrecht. De leden van de PvdA-fractie vroegen derhalve 
waarom dan in de Waterschapswet voor de uitsluiting van het actief en 
het passief kiesrecht niet dezelfde formulering is gebruikt. In de memorie 
van toelichting (blz. 50) bij dit artikel wordt er op gewezen dat de 
algemene gronden die gelden voor uitsluiting van het kiesrecht wel 
zonder meer behoren te gelden voor de verkiesbaarheid in het water-
schapsbestuur, doch niet - tenzij het gaat om sanctie op een strafrechter-
lijke veroordeling - voor het actief kiesrecht. Dat laatste is immers 
gebonden aan het onroerend goed (behoudens het door gemeenteraads-
leden uit te oefenen stemrecht voor de ingezetenenvertegenwoordiging). 
Dit moge verklaren dat de Waterschapswet, die op dit punt overigens 
geheel aansluit bij de Kieswet, twee niet gelijkluidende regels geeft in 
artikel 2.15 en artikel 2.20, eerste lid. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van het lid van de 
GPV-fractie is de opgaveplicht voor rechterlijke colleges in artikel B3 van 
de Kieswet uitgebreid met het oog op waterschapsverkiezingen. 

Artikel 2.16 

Bij een «lichaam zonder rechtspersoonlijkheid» is gedacht aan vennoot-
schapsvormen waarvan, zoals ten aanzien van de vennootschap onder 
firma (v.o.f.) niet wordt aangenomen dat zij rechtspersoonlijkheid 
bezitten. De term «lichaam» in dit verband is bij nadere overweging niet 
geheel duidelijk. Naar aanleiding van de vraag van de leden van de 
CDA-fractie is deze vervangen door «vennootschap». 

Voor de aanwijzing van één van de medegerechtigden door een van de 
andere medegerechtigden gelden geen bijzondere vormvereisten dan die 
van een ondertekende verklaring. De aanwijzing wordt verstrekt zowel 
voor een bepaalde verkiezing als voor verkiezingen in het algemeen. Zij is 
uiteraard voor herroeping vatbaar. 

Het tweede lid waarin wordt verwezen naar gerechtigden krachtens een 
op de voet van artikel 2.18 geregistreerde overeenkomst heeft uitsluitend 
betrekking op pachters. 

Artikel 2.7 7 

In het door de leden van de PvdA-fractie omschreven geval, dat bij 
ontbinding van de huwelijkse gemeenschap beide partijen ieder voor de 
helft de eigendom verkrijgen van een onroerend goed dat vóór die 
ontbinding op naam van één van beide echtgenoten was gesteld, is er 
sprake van medeëigendom. Blijkens artikel 2.1 6, eerste lid, kan dan ook 
slechts door een van beiden het aan dat onroerend goed verbonden 
stemrecht worden uitgeoefend. Het aantal stemmen blijft dus gehandhaafd 
op een. Dat kan pas anders worden, indien de eigendom na die ontbinding 
daadwerkelijk is gesplitst en er daarmede ook twee afzonderlijk belastbare 
objecten en twee afzonderlijke belanghebbende eigenaren zijn, hetgeen 
op zich niet onlogisch voorkomt. 

Artikel 2.18 

De reeks van vragen die de leden van de PvdA-fractie bij dit artikel 
stelden, kunnen achtereenvolgens als volgt worden behandeld. 

Het feit dat uit praktische overwegingen voor het opzetten en bijhouden 
van het kiesregister wordt uitgegaan van kadastrale gegevens moet los 
worden gezien van de vraag welke bewijskracht de vermelding in het 
kadaster heeft voor de rechtstoestand van het onroerend goed. Ook al 
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zou, zoals deze leden blijkbaar suggereren, in de eerste plaats gebruik 
worden gemaakt van de eigen belastingadministratie, zou toch een 
verificatie nodig zijn door vergelijking met de kadastrale gegevens. 

De inrichting van het kiesregister zal aan deze bepaling moeten worden 
aangepast, met name vanwege het pachtersstemrecht. Aan de waterschap-
pen en de provincies kan worden overgelaten of voor dat register een 
standaardmodel wordt gebruikt respectievelijk het gebruik van een 
standaardmodel wordt voorgeschreven. 

De beperking - voor wat pachters betreft - tot diegenen die beschikken 
over een door de grondkamer goedgekeurd pachtcontract vloeit voort uit 
het feit dat de Pachtwet een dergelijk goedkeuringsvereiste stelt. Dien-
overeenkomstig is bij nota van wijzigingen die beperking ook aangebracht 
in de omschrijving van pachters als categorie belanghebbenden respec-
tievelijk categorie omslagplichtigen (zie ook het gestelde in deze memorie 
van antwoord bij artikel 2.2, tweede lid en artikel 4.16, tweede lid). 

Verder is hierboven al verklaard waarom het niet-agrarisch gebruikers-
belang opgaat in de algemene categorie «ingezetenen» als dragers van 
het algemene belang van «wonen en werken» in het waterschapsgebied. 

Artikel 2.20, eerste lid 

De opmerking van de leden van de CDA-fractie, dat in het eerste lid de 
zinsnede «uit het kiesrecht is ontzet» ware te vervangen door «van het 
kiesrecht is uitgesloten», berust kennelijk op een misverstand. De tekst 
van het betreffende artikellid luidt immers al overeenkomstig dit voorstel 
van deze leden. 

De betekenis van het woord «alleen», waarnaar de leden van de 
P.v.d.A.-fractie vroegen, duidt aan dat de wet uitsluitend de in het eerste 
lid omschreven vereisten stelt. Andere vereisten zijn er dus niet en 
kunnen dus ook niet aanvullend in het reglement worden gesteld. 

Hiermee moge ook de twijfel zijn weggenomen die door de - inderdaad 
niet volledig duidelijke - bewoordingen van de memorie van toelichting 
was gewekt bij het lid van de GPV-fractie. Dit betrof dan het eventueel 
aanvullend vereiste dat de gekozene Nederlander is. Overigens kan ik dat 
lid niet geheel volgen in zijn met verwijzing naar de Grondwet geformu-
leerde stelling dat het niet stellen van het vereiste van Nederlandschap 
een bijzondere motivering behoeft. De Grondwet stelt het vereiste van 
Nederlanderschap - anders dan voor het actief en passief kiesrecht voor 
de Staten-Generaal, provinciale staten en de gemeenteraad - niet voor de 
verkiezing van het waterschapsbestuur. Er is dus in zoverre niet sprake van 
een uitzondering die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd. Gegeven het 
feit dat ook niet-Nederlanders kunnen voldoen aan het vereiste van 
specifiek en continu belanghebbende vanwege een zakelijk of persoonlijk 
recht ten aanzien van onroerend goed, valt, zeker in het licht van het 
algemene uitgangspunt «belang-betaling-zeggenschap», ook niet in te 
zien waarom bepaalde belanghebbenden van het kiesrecht zouden 
moeten zijn uitgesloten. 

Voor ingezetenen-vertegenwoordigers geldt uiteraard niet het motief 
dat het belang aan onroerend goed is gebonden, maar voor die categorie 
wordt althans het actief kiesrecht uitgeoefend door gemeenteraadsleden. 
Voor deze geldt nu juist de in artikel 130 van de Grondwet voorziene, bij 
wet geregelde mogelijkheid dat zij geen Nederlander zijn. 

Voor alle volledigheid moge verder worden verwezen naar de in de 
memorie van toelichting genoemde gevallen dat het ook praktisch gezien 
voor een goede vertegenwoordiging van bij het waterschapsgebeuren 
betrokken belangen te betreuren zou zijn indien niet-Nederlanders van 
het passief kiesrecht zouden zijn uitgesloten. 

Tweede lid 
Het onder de incompatibiliteiten brengen van provinciale ambtenaren 

«wier zorg zich mede uitstrekt tot het waterschap» is niet overwogen. De 
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leden van de PvdA-fractie die informeerden naar de overwegingen 
hiervoor, mogen erop worden gewezen dat de incompatibiliteit primair 
moet zijn gelegen in het bekleden van een bepaalde functie en niet in de 
specifieke werkzaamheden die aan een bepaalde functie kunnen zijn 
verbonden. De hoedanigheid van provinciaal ambtenaar levert op zich 
geen incompatibiliteit op. De uiteraard ontkennend te beantwoorden 
vraag of een provinciaal ambtenaar, eenmaal gekozen zijnde, werkzaam-
heden die verband houden met waterschappen kan (blijven) vervullen 
vormt primair een probleem van interne orde van de provincie zelf. 

Artikel 2.22, tweede lid 

De term ontheffing drukt uit dat slechts in het uitzonderlijke geval, dat 
toepasselijkheid van het verbod zou leiden tot onoverkomenlijke bezwaren 
uit een oogpunt van het waterschapsbelang, een uitzondering mogelijk is 
op deze bepaling die zich richt tegen een mogelijke vermenging van 
belangen. Gelet op het zeldzame karakter van zo'n ontheffing valt in dit 
bestek de door de leden van de P.v.d.A-fractie gevraagde schets van 
wijze van uitvoering door gedeputeerde staten (procedurele stappen, tijd 
en kosten) niet te geven. 

Artikel 2.24 

Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld door de leden van de 
PvdA-fractie kan het volgende worden opgemerkt. 

Dit artikel komt geheel overeen met het parallelle artikel 24 van het 
ontwerp-gemeentewet, en berust op dezelfde overwegingen die in de 
memorie van toelichting op dat ontwerp uitvoeriger zijn weergegeven. 
Beide bepalingen stemmen dus met name ook overeen ten aanzien van 
de duiding in het tweede lid van het aantal leden (1/5 van degenen die de 
presentielijst hebben getekend) dat nodig is voor een verzoek tot sluiting 
van de deuren, alvorens op grond van het derde lid over een eventueel 
met gesloten deuren vergaderen zal worden beraadslaagd. Het bedoelde 
gedeelte van 1/5 is afgestemd op het gemidddeld ledenaantal van het 
algemeen bestuur van een waterschap, dat gelijkenis heeft met dat van 
een gemeenteraad (zie ook artikel 10 van ontwerp-gemeentewet). Ter 
vergelijking diene dat het aantal leden van provinciale staten volgens de 
schaal van de Provinciewet (zie ook artikel 10 van het ontwerp-Provincie-
wet) globaal het dubbele bedraagt. Het ingevolge die wet vereiste 
gedeelte is dan ook gesteld op 1/10. 

In de memorie van toelichting bij bedoeld artikel 24 van het ontwerp-
gemeentewet is er op gewezen dat van geval tot geval zal moeten 
worden afgewogen of de belangen die beschermd worden door een met 
gesloten deuren vergaderen zo zwaarwegend zijn dat daarvoor het 
eveneens zwaarwegend belang van de openbaarheid van de omstandigheid 
dat vergadering moet wijken. Daarbij komt dat de wijze waarop de 
openbaarmaking van stukken - dus ook die in een besloten vergadering 
aan de orde zijn geweest - is geregeld in de Wob, zal bijdragen tot een 
zorgvuldig gebruik van de mogelijkheid tot het in beslotenheid vergaderen. 

Hoofdstuk V Het dagelijks bestuur 

Artikel 2.28 

Anders dan de leden van de PvdA-fractie die dit bepleiten, zie ik voor 
het wettelijk regelen van het ledenaantal van het dagelijks bestuur - even 
of oneven - geen goede reden, zeker niet in het licht van de criteria voor 
het stellen van regels aan de regelgevende bevoegdheid van provinciale 
staten in de zin van artikel 133 Grondwet. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 995. nr. 6 37 



Artikel 2.29, eerste lid 

Het formeren van het dagelijks bestuur uit de gekozen leden van het 
algemeen bestuur vergt geen verkiezing door laatstbedoelde leden maar 
het bereiken van interne overeenstemming. In dit opzicht ligt de situatie 
ook niet anders dan bij (bijvoorbeeld) de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders (zie de parallelle bepaling in artikel 34 
van het ontwerp-gemeentewet dat ook uitgaat van «benoeming»). 

Derde lid 
Bij het opnemen in het ontwerp van de algemene regel, dat de leden 

van het dagelijks bestuur worden benoemd uit de leden van het algemeen 
bestuur, is ten principale de vraag aan de orde gekomen of daarmede niet 
onnodig de mogelijkheid zou worden afgesneden tot een externe benoe-
ming, zonder dat overigens concrete aanwijzingen bestonden voor 
behoefte aan zo'n mogelijkheid tot ontheffing in uitzonderlijke gevallen. 

Principieel bezwaar zou er overigens tegen zo'n benoeming bij een 
lichaam van functioneel bestuur niet behoeven te zijn, waar immers het 
accent van de waterschapsbestuurder ligt op zijn deskundigheid en niet 
mede op de beleidsbepaling in politieke zin (zoals bijvoorbeeld het geval 
is bij de wethoudersfunctie). Niettemin hebben de leden van de PvdA-
fractie en het lid van de GPV-fractie te kennen gegeven dat hun voorkeur 
bepaald niet uitgaat naar de onderhavige ontheffingsbevoegdheid voor 
gedeputeerde staten, terwijl ook de leden van de D66-fractie zich 
afvroegen waarom dit artikellid is gehandhaafd. Daarbij wezen de leden 
van de PvdA-fractie, onverminderd hun voorkeur voor schrapping, op 
het hun inziens enig juiste motief, nl. regeling bij reglement of uitsluiting 
bij wet. 

Het schrappen van dit artikellid zou wettelijke uitsluiting impliceren. Bij 
nadere overweging lijkt het mij enerzijds dat uitsluiting door de wetgever 
niet nodig is, doch anderzijds dat het creëren van de ontheffingsbevoegd-
heid ten principale beter kan worden overgelaten aan provinciale staten. 
In die zin is dit artikellid aangepast bij de nota van wijzigingen. 

Artikel 2.31 

De opmerking van de leden van de CDA-fractie, waarvoor zij verwezen 
naar het commentaar van het Landbouwschap, doelt kennelijk niet op 
artikel 2.31 maar op artikel 2.3, eerste lid, zodat er daar - mede in 
verband met een desbetreffende vraag van de leden van de PvdA-fractie 
- op wordt ingegaan. 

Artikel 2.32 

Ingevolge deze bepaling wordt niet alleen de bezoldiging maar ook het 
pensioen van de leden van het dagelijks bestuur geregeld bij provinciale 
verordening. Voor de leden van de PvdA-fractie was dit aanleiding voor 
de vraag waarom niet is gekozen voor een landelijke pensioenregeling die 
aansluit bij die voor gedeputeerden en wethouders. 

De pensioenregeling voor gedeputeerden en wethouders is te vinden in 
de Algemene wet politieke ambtsdragers, hierna afgekort als de APPA. 
Ten aanzien van wethouders, die evenals gedeputeerden (en ministers) 
zijn aan te merken als politieke ambtsdragers is dit zo geregeld dat in die 
wet de regeling voor gedeputeerden op wethouders van overeenkomstige 
toepassing is verklaard. Zodanige oplossing is, daargelaten dat water-
schapsbestuurders geen politieke ambtsdragers zijn maar vertegenwoor-
digers van (categorieën van) belanghebbenden, ook denkbaar ten aanzien 
van waterschapsbestuurders. De huidige situatie op dit punt is echter dat 
het pensioen voor de leden van het dagelijks bestuur is geregeld bij 
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autonome provinciale verordening, zodat daarop ook de regels voor het 
toezicht op provinciale besluiten van toepassing zijn. Verder komt het er 
in de praktijk op neer, dat provinciale staten zich bij de bepaling van de 
inhoud van die verordeningen richten naar de landelijke regels in de APPA 
en ook naar de wijzigingen op die wet. 

Het voorgestelde artikel 2.32 sluit aan bij die situatie (met dien verstande 
dat, doordat hier een voorschrift tot regeling aan de provinciale wetgever 
is gesteld, deze niet langer vrij is in zijn beslissing of hij een pensioenregeling 
zal treffen). 

Voortzetting aldus van de bestaande situatie levert geen direct bezwaar 
op. Dat neemt niet weg dat door mijn ambtgenoot van Binnenlandse 
Zaken nog wordt bezien, in overleg met de provincies en waterschappen, 
of toch niet meer automatisch voor waterschapsbestuurders op de 
landelijke regels kan worden aangesloten. Dit kan worden bereikt door de 
regels die voor gedeputeerden zijn opgenomen in de huidige APPA, van 
overeenkomstige toepassing te verklaren op het pensioen voor water-
schapsbestuurders. 

Hierbij moet overigens worden aangetekend dat ingevolge het bepaalde 
krachtens artikel B7 van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet (de 
ABP-wet) de bestuurders, wier ambt de vervulling van een dagtaak 
betekent - in feite zijn dit alleen de fulltime voorzitters - vallen onder de 
landelijke regels van die wet. 

Ten aanzien van de volle-tijdswedden van de leden van het dagelijks 
bestuur, waarvan de vaststelling en verdere regeling eveneens behoort 
tot de bevoegdheid van de provincies, bestaat bij mij niet de indruk dat 
deze, voor de verschillende waterschappen bezien, ongerechtvaardigde 
verschillen vertonen. De bezoldiging kan voor alle waterschappen in één 
provinciale verordening worden geregeld, met uitzondering van de 
interprovinciale waarvoor immers, tenzij het waterschapsreglement 
anders bepaalt, een bijzondere gemeenschappelijke provinciale verorde-
ning zal zijn vereist. 

Wat betreft de vragen die zijn gesteld door het lid van de GPV-fractie 
kan, met verwijzing tevens naar het voorgaande worden meegedeeld dat 
het pensioen ten laste dient te komen van het waterschap met uitzondering 
van de voorzitters wier pensioen ten laste komt van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds. 

Bij provinciale verordening kunnen zonodig ook verdere regels worden 
gesteld die van belang zijn voor de rechtspositie van de leden van het 
dagelijks bestuur, met uitzondering van die van de door de Kroon benoemde 
voorzitter waarvoor artikel 2.35a van het ingediende ontwerp voorziet in 
regeling bij algemene maatregel van bestuur. 

Artikel 2.33 

De verwijzing naar artikel 2.21 is inderdaad, zoals de leden van de 
SGP-fractie en het lid van de GPV-fractie opmerkten, onjuist. 

Zoals aangegeven bij de blauwe stukken, TK 1986-1987, 19 995, A, is 
artikel 2.21 bij de wijziging van het ontwerp na de advisering door de 
Raad van State samengevoegd met artikel 2.20. 

Hoofdstuk VI De voorzitter 

Artikel 2.34 

De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat over een voordracht 
aan de Kroon tot benoeming van de als tweede op de aanbeveling 
geplaatste persoon vooraf het waterschapsbestuur en gedeputeerde 
staten moeten zijn gehoord en voorts dat een dergelijke benoeming 
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slechts mogelijk zou moeten zijn bij kennelijke ongeschiktheid van de 
eerstaanbevolen kandidaat. 

De zin van het voorschrift dat de aanbeveling door het waterschapsbe-
stuur de namen van twee personen moet bevatten is erin gelegen dat de 
minister voor het doen van zijn voordracht aan de Kroon niet gebonden is 
aan één persoon maar de beschikking heeft over twee personen die beide 
geschikt worden geacht. De aanbeveling kan een voorkeur aangeven voor 
de als eerste geplaatste, het kan ook zijn dat het waterschapsbestuur 
beide kandidaten evenwaardig acht. Hetzelfde geldt voor het standpunt 
van gedeputeerde staten dat bij de aanbeveling moet zijn gevoegd en dat 
een uitspraak moet inhouden omtrent zowel de geschiktheid als een 
eventuele voorkeur - of geen voorkeur - ten aanzien van de beide 
aanbevolenen. De bedoeling van de aanbeveling van twee personen zou 
echter worden miskend wanneer deze zo restrictief zou moeten worden 
uitgelegd - of eventueel wettelijk geregeld - dat de minister aan de 
volgorde zou zijn gebonden, behoudens het - vermoedelijk zeldzame -
geval van kennelijke ongeschiktheid van de eerste kandidaat. Anderzijds 
betekent zulks niet dat de minister naar willekeur van de volgorde van de 
aanbeveling moet kunnen afwijken. Wanneer deze dan ook meent dat de 
als tweede aanbevolene vergelijkenderwijs de voorkeur verdient om ter 
benoeming aan de Kroon te worden voorgedragen, ligt het op zijn weg 
zijn gevoelen, zeker wanneer dat duidelijk afwijkt van dat van het water-
schaps- en provinciaal bestuur, aan deze besturen kenbaar te maken 
zodat deze vooraf in de gelegenheid zijn zich daarover uit te laten. 

Artikel 2.35, eerste lid 

De twee in dit artikellid omschreven incompatibiliteiten voor het 
voorzitterschap van een waterschapsbestuur zijn bedoeld als de enige. 
Dat is (ook) hier de betekenis van het woord «enkel» waarnaar de leden 
van de PvdA-fractie vroegen. Van de als tweede omschreven incompa-
tibiliteit - die van de combinatie van voorzitter en burgemeester (of 
wethouder) - is een ontheffingsmogelijkheid voorzien. De reden hiervan is 
geen andere dan dat een dergelijke combinatie op zich als ongewenst 
moet worden beschouwd, doch niet in zo'n absolute zin als de eerstge-
noemde. De combinatie komt ook nog wel een enkele maal voor, reden 
waarom in artikel 6.5 ook een overgangsregeling is opgenomen. Men kan 
bijvoorbeeld denken aan de situatie dat in een gebied de voorzitter van 
een waterschap tijdelijk wordt belast met de waarneming van het 
burgemeestersambt. 

De leden van de SGP-fractie wezen er op dat de combinatie van 
burgemeester (of wethouder) en lid van het dagelijks bestuur van een 
waterschap niet is uitgesloten. Die combinatie kan inderdaad betekenen 
dat degene in wiens persoon twee bestuursfuncties zijn verenigd wordt 
geconfronteerd met een tegenstelling van standpunten die moeten 
worden afgewogen. Dat neemt niet weg dat, aangezien de betrokkene 
uiteindelijk is gekozen als vertegenwoordiger van een gemeente of van 
een gemeentebestuur, van hem redelijkerwijs mag worden verondersteld 
dat hij het gemeentelijk standpunt met de nodige distantie zal bezien. 
Gezegd mag worden dat ook in die positieve ervaringen bestaan met de 
vertegenwoordiging van het «gebouwd» door gemeentebestuurders. Om 
dezelfde reden lijkt het me niet ongewenst dat bij de verkiezing van de 
ingezetenen-vertegenwoordigers een wethouder (of burgemeester) 
wordt afgevaardigd. 

Artikel 2.35. a 

Deze bepaling is ingelast bij nota van wijzigingen. Ter toelichting dient 
het volgende. 
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De leden van de PvdA-fractie stelden bij hun opmerkingen in het 
algemeen deel van het voorlopig verslag de vraag of een regeling voor de 
vervulling van nevenfuncties, zoals opgenomen in het ontwerp-gemeente-
wet en ontwerp-Provinciewet, niet ook zou moeten worden getroffen voor 
waterschapsbestuurders. 

Bij de voorbereiding van de waterschapswet is overwogen dat de 
regeling van dit punt kan geschieden door de provinciale wetgever en dat 
het stellen van regels niet ligt op de weg van de formele wetgever. Die 
overweging geldt naar mijn mening in sterkere mate voor de gekozen 
leden van het dagelijks bestuur die in die hoedanigheid steeds een 
part-time functie bekleden. Voor de voorzitter is dat laatste in tal van 
waterschappen niet het geval. Daarbij komt dat de voorzitter volgens het 
ontwerp (artikel 2.3.4) door de Kroon in zijn ambt wordt benoemd, 
evenals de burgemeester. Voor beide functionarissen wordt trouwens de 
rechtspositie centraal geregeld bij algemene maatregel van bestuur 
(artikel 2.35b). Ook in dat licht beschouwd ben ik bij nadere overweging 
van mening dat het toch wel aanbeveling verdient dat, op het punt van de 
vervulling van nevenfuncties door de voorzitter, een bepaling in de 
Waterschapswet wordt opgenomen overeenkomstig die van het - bij nota 
van wijziging - aangepaste artikel 68 van het ontwerp-gemeentewet. 

Anderzijds zie ik geen aanleiding voor een wettelijke regeling van de 
bestemming van eventuele inkomsten uit nevenfuncties die de voorzitter 
bekleedt uit hoofde van zijn ambt - een regeling derhalve analoog aan die 
van artikel 67, vierde lid, voor de burgemeester. In het ontwerp-gemeen-
tewet is dit een punt dat is opgenomen in de regeling van de bezoldiging 
en de verdere financiële positie van de burgemeester in het algemeen, 
nader te regelen bij algemene maatregel van bestuur. Voor de voorzitter 
wordt de bezoldiging, evenals die van de gekozen leden van het dagelijks 
bestuur, niet wettelijk geregeld maar bij provinciale verordening (zie ook 
artikel 2.32), reden te meer om ook het onderhavige punt over te laten 
aan die verordening. 

Artikel 2.35b 

De in dit artikel (in het ingediende ontwerp artikel 2.35a) bedoelde 
algemene maatregel van bestuur verkeert nog niet in het stadium dat zij 
aan de Kamer zou kunnen worden overgelegd. Een factor is ook dat de 
regeling inhoudelijk op tal van punten moet zijn afgestemd op de over-
eenkomstige regeling voor de eveneens door de Kroon benoemde 
burgemeester. Het iaat zich niet aanzien dat te regelen materie bij 
formele wet zou moeten worden geregeld. De «woonplicht» voor de 
voorzitter, waarnaar deze leden nog vroegen, lijkt me geen punt voor het 
waterschapsreglement. Zo aan een dergelijke verplichting al behoefte is, 
lijkt dit eerder een zaak voor het waterschapsbestuur zelf. 

Hoofdstuk VII Afdelingen 

Artikel 2.38 

De leden van de CDA-fractie waren van mening dat het waterschaps-
bestuur bevoegd dient te zijn tot instelling van afdelingen onafhankelijk 
van een daartoe bij het reglement gegeven mogelijkheid. 

Het bezwaar van een zodanige rechtstreekse bevoegdheidsbetrekking 
bij wet is dat, zoals in de memorie van toelichting bij het onderdeel «de 
afdelingen» is gesteld, het hier een wezenlijk element betreft van de 
inrichting van het waterschap waarvan de regeling, evenals die van de 
waterschapstaak, ingevolge de algemene bepaling van artikel 1.2 tot de 
primaire gevoegdheid behoort van de provincie. 
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Afdelingen komen voor bij enkele waterschappen in de provincies 
Zuid-Holland, Utrecht en Groningen. Meestal gaat het hier om waterstaat-
kundige eenheden die voorheen een zelfstandig waterschapsverband 
vormden en die, na bij concentratie in een groter waterschapsverband te 
zijn opgegaan, herkenbaar blijven functioneren. 

De figuur van afdelingen, als middel en vorm van binnenwaterschappe-
lijke organisatie, dient wel te worden onderscheiden van de situatie 
waarin er in eenzelfde gebied waterschappen functioneren die elk een 
eigen taak op het gebied van de waterstaatkundige verzorging van dat 
gebied bestrijken. Zo komt het voor dat in een gebied de zorg voor 
waterzuivering of waterkering bij een waterschap berust, terwijl zorg voor 
de waterbeheersing en de verdere waterhuishouding berust bij een of 
meer (veelal vanouds bestaande) waterschappen. 

Gezien het feit dat het hier om verschillende constructies in verschillende 
situaties gaat ligt het ook niet erg voor de hand dat die situaties voorwerp 
zijn van een vergelijkend bestuurlijk onderzoek. Mij is overigens niet 
duidelijk wat deze leden beogen met hun vraag naar de formulering van 
een IPO-standpunt terzake. 

Wat de opmerkingen betreft die het lid van de RPF-fractie aanknoopte 
bij dit onderwerp - vragen die in hoofdzaak betrekking hebben op de 
verhouding gemeente-waterschap en gemeenteverordeningen en 
waterschapskeuren - neem ik aan dat deze elders, met name in het 
algemeen deel, een voldoende beantwoording hebben gevonden. 

Hoofdstuk VI I I De secretaris 

Artikel 2.40, tweede lid 

De suggestie van de leden van de PvdA-fractie om te bepalen dat de 
vergadering van het algemeen bestuur, waar over de al dan niet bekrach-
tiging van een spoedshalve door het dagelijks bestuur genomen schor-
singsbesluit moet worden beraadslaagd, moet worden gehouden binnen 
twee maanden na de datum van dat schorsingsbesluit, is bij nota van 
wijzigingen overgenomen. 

Artikel 2.41 

De opmerking in de memorie van toelichting, die het lid van de GPV-
fractie nader wenste te zien toegelicht, t.w. dat de secretaris niet in een 
hiërarchische maar in een functionele verhouding staat tot de bestuurs-
organen van het waterschap, doelt op het feit dat hij als secretaris een 
ambt vervult binnen de waterschapsfunctie. Wanneer de secretaris dan 
ook zoals het ontwerp het uitdruk, die bestuursorganen bij hun taakuit-
oefening (tot regeling en bestuur) «terzijde staat», handelt deze niet 
louter ter vervulling van een opdracht van hoger gezag maar ter vervulling 
van dat bepaalde ambt. 

TITEL III DE BEVOEGDHEID VAN HET WATERSCHAPSBESTUUR 

Hoofdstuk IX Algemene bepalingen 

Artikel 3.1, tweede lid 

De term «vorderen», die de leden van de P.v.d.A.-fractie niet duidelijk 
was dient te worden verstaan tegen de volgende achtergrond. 

Taakuitoefening van een gedecentraliseerde overheid vindt plaats in 
autonomie, d.w.z. overeenkomstig het huishoudelijk belang van het 
openbaar lichaam, waarbij voor het waterschap als lichaam van functioneel 
bestuur het specifieke hierin is gelegen dat het niet zoals een lichaam van 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 995, nr. 6 42 



territoriaal bestuur een algemene bestuurstaak heeft maar dat het de 
algemene omschrijving van zijn taak ontleent aan een provinciale verorde-
ning (het reglement). Als zelfstandig bestuurslichaam behoort het 
waterschap verder tot één groter geheel, de gedecentraliseerde eenheid-
staat. Wanneer binnen dat geheel een aspect van de waterstaatkundige 
verzorging in groter verband bezien tot de taak van een hoger publiek-
rechtelijk lichaam behoort - voor het waterschap zijn dit derhalve de 
provincie of het rijk - betekent dit nog niet dat daarmee het waterschap 
uit het gezichtsveld is verdwenen, zeker niet wanneer het gaat om een 
zaak die, vanouds tot de reglementaire taak behorende, door de (hogere) 
wetgever aan de «autonome» sfeer is onttrokken. Een voorbeeld hiervan 
is de (ontwerp) Wet op de Waterhuishouding. De hogere regeling «roept» 
dan de gedecentraliseerde overheden (provincies en waterschapen) tot 
mederealisering van de belangenbehartiging volgens een plan waarin 
rekening moet zijn gehouden met een «hoger» plan op hoofdlijnen. De 
term «vorderen» die de bevoegdheid aanduidt om bij de hogere regeling 
medewerking van de gedecentraliseerde of «mede-overheid» te verlangen 
komt ook voor in artikel 124, tweede lid van de Grondwet en in bestaande 
organieke wetten. 

Uit het voorafgaande moge duidelijk zijn dat het tweede lid onverlet 
laat de bevoegdheid van het met zorg voor de waterhuishouding belaste 
waterschap om zaken die, zoals de door de leden van PvdA-fractie 
genoemde relatie tussen grondwater en peil van het oppervlaktewater, 
daartoe behoren, tot zijn reglementaire taak te rekenen. 

Artikel 3.2 

De vragen van de leden van de PvdA-fractie zijn als volgt te beant-
woorden. 

Het rijk c.q. het provinciaal bestuur zal de gevraagde informatie hebben 
te verschaffen binnen redelijke termijn. De aard en omvang van die 
informatie bepaalt tevens wat als redelijke termijn moet worden aange-
merkt. Een uniforme termijn valt niet te geven. Waar deze te ruim is, 
schiet zij het doel voorbij. Wanneer eenzelfde verzoek om informatie 
zowel tot het rijk als tot het provinciaal bestuur is gericht, zal afstemming 
van de te verschaffen informaties voor de hand kunnen liggen. Wanneer 
desniettemin tegenstrijdige informaties tot het waterschap komen zal het 
waterschap daarop uiteraard moeten reageren. Bij de clausule «tenzij het 
openbaar belang zich daartegen verzet» moet worden aangetekend, 
conform de toelichting op de analoge bepaling in artikel 177 van het 
ontwerp- gemeentewet, dat daarop minder snel een beroep zal kunnen 
worden gedaan dan op een der gronden van artikel 4 van de Wet open-
baarheid bestuur tegenover de burger, gelet op de mogelijkheid van 
vertrouwelijke mededeling of overleg. De term «openbaar belang» brengt 
met zich dat slechts in uitzonderlijke gevallen de informatie kan worden 
geweigerd. Een beroep op de Arob-rechter van een weigering op grond 
van genoemde clausule is niet uitgesloten. 

Het overleg tussen rijk en waterschappen over zaken die voor alle 
waterschappen van belang zijn krijgt vorm door bilateraal overleg tussen 
de minister die het aangaat en het dagelijks bestuur van de Unie van 
Waterschappen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft een 
dergelijk overleg over zaken van waterstaatswetgeving en bestuur, 
vooral met het oog op bepaalde beleidsvoornemens (hetzelfde geldt voor 
het contact tussen minister en het IPO). Verder is er gemiddeld eens per 
jaar het overleg tussen het dagelijks bestuur van de Unie met de Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. Ook valt te 
noemen het georganiseerd overleg over ambtenarenzaken tussen de 
minister van Binnenlandse Zaken en de gedecentraliseerde overheden, 
waarin de waterschappen met provincies en gemeenten participeren. 
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Voor het - door de leden van de SGP-fractie gesuggereerde - opnemen 
van een bepaling analoog aan artikel 119 van het ontwerp-gemeentewet 
zie ik onvoldoende reden. 

Immers zoals uit die bepaling en ook de toelichting daarop blijkt, doelt 
deze op de situatie waarin het rijk taken aan zich trekt zonder gemeenten 
met de uitvoering te belasten of waarin het rijk een nieuwe taak op zich 
neemt die lagere overheden binnen haar autonomie zouden hebben 
mogen behartigen. Deze situaties, die kortom de rolverdeling als geheel 
tussen het rijk en de gemeenten betreffen, doen zich in analoge vorm 
maar sporadisch voor in de directe relatie tussen rijk en waterschappen. 

Het ligt niet in het voornemen dat tussen het rijk en de waterschappen 
bestuursakkoorden worden gesloten. De leden van de SGP-fractie die 
hiernaar informeerden mogen er op worden gewezen dat bestuursakkoor-
den zoals het Regeerakkoord 1986 (Stcrt. 144) aangeeft ten doel te 
hebben de helderheid te bevorderen over de onderlinge samenwerking en 
de financiële verhoudingen; met dien verstande dat de autonomie van de 
lagere overheden en de evenredigheid bij het beperken van de overheids-
uitgaven daarin een centrale plaats krijgen. Gegeven enerzijds die 
doelstelling en anderzijds het feit dat waterschappen omslag-belastingen 
heffen ter dekking van de uit de uitvoering van hun reglementaire taak 
verbonden kosten (en zij dus niet zoals gemeenten en provincies groten-
deels maar slechts in zeer beperkte zin zijn aangewezen op bijdragen uit 
de algemene middelen) is voor het sluiten van bestuursakkoorden geen 
aanleiding. Dat neemt niet weg dat elementen van bestuursakkoorden, 
tussen rijk en gemeenten respectievelijk rijk en provincies, van indirect 
belang kunnen zijn voor de waterschappen, met name waar deze akkoorden 
mede afspraak inhouden dat het rijk tevoren de betreffende representatieve 
organisatie van gemeenten respectievelijk provincies in een vroeg 
stadium zal raadplegen over - en betrekken bij - voorontwerpen van wet 
en andere beleidsvoornemens. Dit behoort niet af te doen aan de ver-
plichting van goed bestuur om een soortgelijke gedragslijn te (blijven) 
volgen ten aanzien van de Unie van Waterschappen, op dezelfde voet als 
ten aanzien van representatieve organisaties van gemeenten en provincies. 
In dit licht beschouwd onderstreept een en ander het belang van het 
onderhavige artikel 3.2 dat zodanige verplichting - voorzover het een 
zaak betreft die in principe alle waterschappen aangaat - mede omvat. 

Artikel 3.3, eerste lid 

Het dienen van bericht en raad door waterschappen aan het rijk 
behoort tot de normale verrichtingen die van de gedecentraliseerde 
overheden kunnen worden gevergd. Als zodanig roept deze bepaling 
geen nieuwe lasten voor waterschappen in het leven, die zij mogelijk in 
rekening zouden kunnen brengen, zoals de leden van de PvdA-fractie 
zich afvroegen. Veeleer is het zo dat een verplichting, zoals in het eerste 
lid voor waterschappen omschreven, een plaats verdient in deze organieke 
wet, evenals thans voorzien in de gemeentewet en (in gemoderniseerde 
vorm) in artikel 122 van het ontwerp-gemeentewet. 

Tweede lid 
De vraag of het dienen van bericht en raad neerkomt op het verschaffen 

van feitelijke inlichtingen zodat toezending door tussenkomst van het 
provinciaal bestuur niet nodig is staat primair ter beoordeling van het 
waterschapsbestuur. 

Artikel 3.4 

De betekenis van het eerste lid is er niet in gelegen om - zoals de leden 
van de PvdA-fractie eruit afleidden - uit te sluiten dat de waterschappen 
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als «lagere» wetgever verordeningen vaststellen op een (later) door de 
«hogere» wetgever voor een bepaald onderwerp bestreken gebied, doch 
juist buiten twijfel te stellen dat het waterschap bevoegd is zelf regels te 
stellen, mits niet met de hogere regeling in strijd. 

Indien de hogere regeling van latere datum is dan de waterschapsver-
ordening zal door het van rechtswege vervallen daarvan (ingevolge het 
tweede lid) door het waterschapsbestuur moeten worden bezien of en in 
welke mate aan de vaststelling van regels door het waterschap (met 
toepassing van het eerste lid) behoefte bestaat. 

Voor wat betreft de suggestie van de leden van de PvdA-fractie, om 
(in plaats van de onderhavige bepaling) meer in positieve zin de water-
schappen te verplichten tot het bij de tijd houden van de eigen verorde-
ningen mogen deze leden worden verwezen naar de in de memorie van 
toelichting bij artikel 3.24 (blz. 66/67) opgenomen redegeving voor het 
feit dat in dit ontwerp niet is overgenomen het huidige artikel 16 van de 
Keurenwet, dat nl. verplicht tot (minimaal) 10-jaarlijkse herziening. 

Artikel 3.5 

De leden van de PvdA-fractie doelen met hun vraag bij dit artikel 
kennelijk op de mogelijkheid dat derden, ten opzichte van wie toepassing 
wordt gegeven aan met gebruik van deze verwaarlozingsregeling tot 
stand gekomen besluiten, de onverbindendheid daarvan zouden kunnen 
inroepen voor de gewone of administratieve rechter (daarbij neem ik aan 
dat bij de weergave van hun vraag in het voorlopig verslag in de plaats 
van «met succes» moet worden gelezen «niet met succes»). De eisen 
waaraan die besluiten moeten voldoen zijn geheel dezelfde als die 
waaraan deze zouden moeten voldoen wanneer zij zouden zijn genomen 
door het tot medewerking (medebewind) geroepen bestuursorgaan; dus 
o m . ook dezelfde vereisten op het gebied van vooroverleg en (voor)publi-
catie. 

Artikelen 3.6 t/m 3.16 

Voor de reactie op de over deze artikelen te maken opmerkingen, 
waarvoor de leden van zowel de fractie van de PvdA als die van de SGP 
verwezen naar hun opmerkingen in het voorlopig verslag op het ontwerp-
gemeentwet, mogen deze leden worden verwezen naar de memorie van 
antwoord op laatstbedoeld ontwerp. 

Overigens doelt het citaat van de leden van de PvdA-fractie uit de 
memorie van toelichting louter op het feit dat in de nieuwe regeling niet 
meer rekening wordt gehouden met - door toepassing van bestuursdwang -
te effectueren bevelen om onderhoud te verrichten dat niet in de legger 
en/of de keur is omschreven maar berust op het ongeschreven recht. Het 
komt er op neer dat het onder de werking van de nieuwe wet hier nog 
slechts kan gaan om verplichtingen die in een schriftelijk besluit zijn 
vastgelegd. 

De voorgestelde regeling van de bevoegdheid tot uitoefening van 
bestuursdwang kent inderdaad een wat ruimere opzet dan de huidige die 
met name is omschreven in artikel 14 van de Keurenwet en artikel 4 van 
de Bevoegdhedenwet waterschappen. Op zich bestaat geen reden voor 
een ruimere of engere regeling dan die voor gemeenten en provincies. 
Ook bestaat geen grond voor de veronderstelling dat aan een bepaald 
nieuw dwangmiddel zoals dat van de dwangsom ex artikel 3.16a niet 
evenzeer behoefte bestaat in de sfeer van de waterschappen. Daarbij 
komt nog dat deze regeling van de bestuursdwang tezijnertijd zal kunnen 
opgaan in de Wet Algemene Bepalingen van Bestuursrecht. 
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Artikel 3.13 

De in het tweede lid genoemde termijn van 30 dagen is naar aanleiding 
van de opmerking van het lid van de GPV-fractie gewijzigd in een maand. 

Artikel 3.17 

De vragen van de leden van de PvdA-fractie kunnen als volgt worden 
beantwoord. 

Aangezien de werking van algemeen verbindende voorschriften zich 
beperkt tot het waterschapsgebied (en eventueel daarbuiten voorzover 
noodzakelijk voor de vervulling door het waterschap van zijn reglementaire 
taak) ligt een algemeen wettelijk voorschrift dat (sommige) besluiten ook 
moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant niet in de rede, 
daargelaten nog dat plaatsing van een advertentie in dat blad ook niet de 
vorm is waarin voorschriften worden gepubliceerd. 

Een ruimere bekendmaking door tervisielegging ook op de secretarieën 
der gemeenten waarin het waterschapsgebied is gelegen behoort tot de 
mogelijkheden. Aan het waterschapsbestuur kan worden overgelaten in 
welke situaties en voor welke voorschriften zulks zinvol is, daargelaten 
wat het reglement daarover eventueel bepaalt. In elk geval lijkt het 
aanbevelingswaardig dat het waterschap op zijn eigen griffie alle geldende 
waterschapsbesluiten met externe werking voor een ieder beschikbaar 
heeft in gebundelde of anderszins gemakkelijk toegankelijke vorm. 

Artikel 3.19 

De overweging om de term keur te handhaven en deze niet wettelijk te 
definiëren is dat de betekenis van dit van oudsher bekende en gebruikte 
begrip kan worden verondersteld van algemene bekendheid te zijn bij 
degenen die met waterschapsvoorschriften te maken hebben. Die 
bekendheid ondergaat althans geen wijziging door het intrekken van de 
Keurenwet waarvan wordt voorgesteld deze te incorporeren in de 
Waterschapswet. 

Verder zijn de begrippen «grondgebied» en «gebied» in verband met 
«gemeente» synoniem. 

Hoofdstuk X De bevoegdheid van het Algemeen Bestuur 

Artikel 3.22, eerste lid 

De in dit artikel aan de waterschappen toegekende bevoegdheid omvat 
mede de keurbevoegdheid. In de memorie van toelichting (Titel III, 
onderdeel 4) is er op gewezen dat de provincies, gelet op deze eigen 
bevoegdheid van de waterschappen, terughoudend moeten zijn bij het 
eventueel in eigen waterstaatsverordeningen opnemen van verbods- en 
strafbepalingen. Een directe garantie voor daadwerkelijke terughoudend-
heid, die de leden van de CDA-fractie vroegen te willen aangeven, valt in 
het licht van de primaire bevoegdheid van de provincie tot regeling niet te 
geven. Overigens komt het steeds minder voor dat in provinciale verorde-
ningen bepalingen zijn opgenomen die zich lenen voor het opnemen in 
een keur. Provinciale staten plegen hun verordenende bevoegdheid op 
het terrein van de waterstaat te hanteren om richting te geven - op 
hoofdlijnen - aan waterschappen. Ook de wetgeving die in voorbereiding 
is (Wet op de Waterhuishouding, Wet op de Waterkering) gaat uit van 
een dergelijke afbakening van de rol van provincies en waterschappen. 

Tweede lid 
De vragen van de CDA-fractie ten aanzien van de legger en - in 

verband daarmee - de verdeling en toedeling van de onderhoudsplicht 
kunnen als volgt worden beantwoord. 
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Voor hetgeen hieromtrent wordt bepaald moet worden onderscheiden 
tussen het reglement, de keur van het waterschap en de legger. 

Soms is het zo dat het reglement voor het waterschap, dat zorg voor 
de waterhuishouding heeft, tevens de objecten aanduidt die deswege in 
waterschapsbeheer zijn. Dit laatste kan zijn gecombineerd, voorzover het 
reglement een en ander niet voorbehoudt aan het waterschap, met een 
zekere afbakening of opsomming van de hoofdwateren (inclusief aanho-
righeden) in het reglement of eventueel in een daarbij behorende bijlage. 
Meer gebruikelijk is echter dat waterschapskeur dan wel de legger 
vastlegt voor welke objecten de onderhoudsverplichting berust bij derden 
(eigenaren etc). De legger geeft voor de categorieën van watergangen en 
aanhorigheden (bruggen etc.) de afmetingen aan die maatgevend zijn 
voor de vereiste onderhoudsituatie (profielen, afmetingen). Ook blijkt uit 
de keur dan wel de legger of het onderhoud van de onderscheidene 
werken berust bij de aanliggend rechthebbende (ingevolge de keur) dan 
wel bij het waterschap zelf. Eventueel ook de onderhoudsplichtigen, ter 
uitwerking van de keur. 

Voor het toezicht door het waterschap op de naleving van de onder-
houdsplicht, zoals die door keur en legger is omschreven, is het van 
belang dat onderhoudsplichtigen personen zijn die zijn geregistreerd als 
rechthebbende. Alhoewel uit praktische overwegingen aanwijzing van de 
feitelijke gebruiker - in veel gevallen dus de pachter - de voorkeur heeft, 
is zulks bij gebreke van een sluitende registratie van feitelijke gebruikers 
(anders dan bijvoorbeeld in nieuw land zoals Flevoland) niet goed 
mogelijk zodat de onderhoudsplicht dan pleegt te worden gelegd bij de 
eigenaar of erfpachter. Het opzetten van de pachtersregistratie (zie de 
artikelen 2.18 en 4.16) en de herziening van het Pachtnormenbesluit 
zullen het op den duur mogelijk maken meer volledig op de feitelijke 
situatie aan te sluiten. 

Van belang voor het voorgaande is dat er thans door de Unie van 
Waterschappen een modelkeur en ook een modellegger wordt voorbereid. 
Tenslotte moet voor de onderhoudsplicht van waterkeringen worden 
opgemerkt dat deze bij het waterschap die deze in beheer heeft pleegt te 
berusten. Leggers voor waterkeringen zijn thans geen gemeen goed. 
Echter dient althans voor bepaalde waterkeringen, de zg. primaire 
waterkeringen, vast te staan op welke afmetingen deze worden onder-
houden vanwege de beheerders (het waterschap of het rijk). Het is 
daarom de bedoeling dat het ontwerp Wet op de Waterkering provinciale 
staten zal verplichten dat punt bij verordening te regelen. 

Ten aanzien van de tweede zin van dit artikellid merken de leden van de 
CDA-fractie op dat de daarin neergelegde regelingsbevoegdheid voor het 
daar omschreven punt, overbodig is, gezien de (algemene) primaire 
bevoegdheid van provinciale staten tot regeling. Ook de leden van de 
SGP-fractie waren van die mening. 

Uit dit gezichtspunt is de onderhavige bevoegdheidstoekenning 
inderdaad niet onontbeerlijk. Dat deze hier toch is opgenomen vindt 
echter vooral zijn oorzaak in de van de zijde van de provincies geuite 
wens daartoe, en wel om buiten twijfel te stellen dat op de op dit punt 
aan het algemeen bestuur toegekende algemene bevoegdheid een 
beperking kan worden aangebracht. 

Artikel 3.23 

De leden van de fractie van het CDA, de VVD en de SGP hebben blijk 
gegeven van hun bedenkingen tegen de ruime uitleg die aan het tweede 
lid zou kunnen worden gegeven voor de werking van de inspraakverorde-
ning. De leden van de SGP-fractie plaatsten hun opmerking onverminderd 
hun twijfel over de noodzaak als zodanig van een bij wet verplicht stellen 
van een inspraakverordening, in plaats van dit punt over te laten aan het 
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waterschap, eventueel ter uitvoering van een in het reglement gegeven 
opdracht. Ten aanzien van dat laatste blijf ik van mening dat de in de 
memorie van toelichting gegeven motivering voor regeling in de Water-
schapswet deze voldoende onderbouwd. Wat nu betreft de in het tweede 
lid gegeven opsomming van onderwerpen die door het waterschapsbestuur 
zeker onder de werking van de verordening moeten worden gebracht, ben 
ik met de bovenbedoelde leden van oordeel dat de wetgever in deze 
terughoudend dient te zijn, en dat er ook aanleiding is met name de 
onderdelen c en d opnieuw te bezien. 

Het onderdeel c heeft het oog op de zg. peilbesluiten, zoals ook in de 
memorie van toelichting is verklaard. Het leidt geen twijfel dat besluiten 
die te handhaven waterstanden in het waterschapsgebied betreffen van 
zodanig ingrijpende aard kunnen zijn dat zij, zeker waar zij niet aan 
voorafgaand toezicht zijn onderworpen, bij uitstek behoren tot de 
besluiten waarvoor inspraakregels van toepassing moeten zijn als 
waarborg voor de burger. In dit verband kan ook worden verwezen naar 
de gedachtenvorming die over het regelen van het peilbesluit heeft 
plaatsgevonden bij de totstandkoming van de Wet op de Waterhuishouding. 
Dit is mede aanleiding om de redactie van onderdeel c meer direct te 
doen aansluiten op die van artikel 17a van laatstgenoemde wet door nl. 
«de regeling van de waterbeheersing» te wijzigen in «de handhaving van 
waterstanden». 

Onderdeel d heeft tot bezwaar dat daaronder naar de letter genomen 
ook werken kunnen komen te vallen - aannemend dat zij voorwerp zijn 
van een afzonderlijk besluit van het waterschapsbestuur - die een (uit een 
oogpunt van de inspraakgedachte) beperkte betekenis hebben voor de 
bestaande waterstaatkundige situatie en die ook niet of nauwelijks van 
invloed zijn op de te heffen waterschapsomslag. 

Teneinde een dergelijk, niet beoogde ruime uitleg te voorkomen is 
onderdeel d beperkt door daarvan uit te zonderen de werken waarvan 
naar het oordeel van het waterschapsbestuur geen wezenlijke wijziging 
van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te 
heffen omslagen zijn te verwachten. 

De leden van de P.v.d.A. fractie, die verwezen naar hun opmerkingen 
bij de analoge bepaling in het ontwerp-gemeentewet, mogen worden 
verwezen naar de betreffende memorie van antwoord. 

Artikel 3.24 

De VNG is van mening, zoals de leden van de CDA-fractie constateerden, 
dat de wet nog afzonderlijk zou moeten voorzien in verplicht overleg over 
beleidsmaatregelen. Deze leden noemden daarbij als voorbeeld de 
beheersplannen die moeten worden opgesteld op grond van de Wet op 
de Waterhuishouding. 

Het is evident dat voor het naast elkaar kunnen functioneren - in één 
gebied - van functioneel en algemeen bestuur er waarborgen moeten zijn 
voor daadwerkelijk vroegtijdig overleg. Mede gezien de tot bepaalde 
taken beperkte opdracht aan het waterschapsbestuur, ben ik van mening 
dat de opdracht tot vroegtijdig overleg met gemeentelijke organen 
thuishoort in de regeling die taakstellend is, zoals - waar het de «beheers-
plannen betreft - de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en - bin-
nenkort - de Wet op de Waterhuishouding. 

Verder lijkt het me dat niet ware te volstaan met het algemene principe 
maar dat regels dienaangaande zijn te stellen door het provinciale gezag. 
Thans geschiedt dit in de provinciale verordening op grond van artikel 5 
van eerstgenoemde wet. Voor de waterhuishoudkundige beheersplannen 
en de juist ook voor de gemeentelijke recreatiezorg zeer belangrijke 
peilbesluiten is dat opgedragen in artikel 11, respectievelijk 17 van de 
(ontwerp) Wet op de Waterhuishouding. 
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Wat nu het in de Waterschapswet zelf opnemen van een algemene 
verplichting betreft zij nog gewezen op artikel 3.24, dat het waterschaps-
bestuur verplicht tot vaststelling van een verordening waarin wordt 
geregeld de verplichting tot het gelegenheid geven aan natuurlijke en 
rechtspersonen aangaande te publiceren ontwerp-besluiten, met name 
inzake de waterbeheersing en de vaststelling van een keur. 

Alhoewel die bepaling zeker niet beoogt een voorziening te zijn voor 
bestuurlijk overleg, zal de uitvoering daarvan toch van groot belang zijn 
voor ingezetenen en andere dragers van gemeentebelangen waar het 
gemeentebestuur voor moet opkomen. 

Toegegeven zij dat ook de verplichting tot toezending van de ontwerp-
keur aan de gemeente op zich het waterschap niet ook verplicht om met 
de gemeente vroegtijdig in vooroverleg te treden over inhoudelijke 
kwesties. Toch vraag ik mij af of de wetgever in dit opzicht verder zou 
moeten gaan, door het opnemen nl. van een uitdrukkelijke verplichting 
daartoe in artikel 3.24 van het ontwerp. Waar het immers om gaat is de 
sanctie op het ontbreken van behoorlijk vooroverleg. Afgezien nog van 
het feit dat het waterschap er veel aan moet zijn gelegen tijdig te overleggen 
zal gebrek aan behoorlijk overleg ook deel uitmaken van de behandeling 
van bezwaren in het administratief beroep op gedeputeerde staten als 
voorzien in artikel 5.6. 

Artikel 3.25 

De leden van de CDA-fractie waren van oordeel dat de maximale 
geldboete voor overtreding van keurbepalingen moet worden verhoogd in 
die zin dat de sanctie op deze overtreding wordt ingedeeld niet in de 
eerste categorie zoals in dit artikel voorzien - maar in de tweede categorie. 

Indeling in de tweede categorie zou tot gevolg hebben dat het boete-
maximum dat tot 1 mei 1983, toen de Wet indeling boetecategorieën in 
werking trad, nog ingevolge de Keurenwet f. 50 bedroeg, en dat vervolgens 
door indeling bij die wet in de eerste categorie werd vertienvoudigd, 
uiteindelijk bij inwerkingtreding van de Waterschapswet zou worden 
verhonderdvoudigd tot f. 5000. Met mijn ambtgenoot van Justitie ben ik 
van mening dat een dergelijke verhoging van sanctie op overtreding van 
keurbepaling buiten proporties is. Er bestaat ook geen aanwijzing uit de 
praktijk van de rechtspleging dat het huidige boetemaximum van f. 500 
een belemmering vormt bij het strafvorderings- resp. straftoemetingsbe-
leid. Evenmin blijkt dat dit boetemaximum een onevenwichtigheid vormt, 
ook al komen soortgelijke verboden als die welke in keuren worden 
gesteld ook wel voor in sommige provinciale verordeningen. Daardoor 
kan het zijn dat voor de sanctie op overtreding van verbodsbepalingen 
van gelijke soort en van dezelfde strekking niet dezelfde boetemaxima 
gelden. Provinciale staten zullen zich hiervan rekenschap dienen te geven 
bij het in een verordening opnemen van met een keur vergelijkbare 
verbodsbepalingen. Zoals aangegeven in de memorie van toelichting bij 
de keurbevoegdheid (Titel III, onderdeel 4) en ook bij artikel 3.22 in deze 
memorie van antwoord - verdient het bepaalt de voorkeur dat provinciale 
staten het stellen van verbodsbepalingen die zich ertoe lenen om in een 
keur te worden opgenomen over te laten aan de waterschappen. Dat 
betekent niet dat de eigen verantwoordelijkheid van de provincie daarmee 
uit het gezichtsveld zou verdwijnen. Bij provinciale verordening, zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van het beheer van waterkeringen, kunnen, 
indien nodig, beperkingen of maatstaven worden opgenomen om richting 
te geven aan het vergunningenbeleid. 

Artikel 3.26 

De leden van de fractie van het CDA vroegen naar de reden waarom 
voor de bezoldiging niet is volstaan met de bevoegdheid van het algemeen 
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bestuur in plaats van (bovendien) voor te schrijven dat de vaststelling 
geschiedt volgens functiewaardering conform de rijkswaarderingsverhou-
dingen. Daarbij vroegen zij naar het verschil met de regeling voor 
provincies en gemeenten. 

De regeling van de bezoldiging van waterschapsambtenaren, die 
ingevolge dit artikel behoort tot de bevoegdheid van het algemeen 
bestuur, verschilt van die van provinciale en gemeente-ambtenaren in 
zoverre, dat de bezoldiging van de griffier en van de gemeente-secretaris 
wordt geregeld bij algemene maatregel van bestuur (zie artikel 100 
ontwerp Provinciewet resp. artikel 105 ontwerp-gemeentewet), terwijl de 
regeling van de bezoldiging van de overige ambtenaren wordt overgelaten 
aan provinciale staten (impliciet), respectievelijk aan de gemeenteraad 
(artikel 1 55 van het ontwerp-gemeentewet). 

Voor de regeling bij algemene maatregel van bestuur van de gemeente-
lijke bezoldiging geldt als gegeven dat aan de hand van een vaste 
maatstaf - die van de inwoneraantallen - de relatieve verschillen van de 
bezoldigingsniveaus van de secretaris en - indirect - van de overige 
ambtenaren zijn vast te stellen. Voor de absolute niveaus van de bezoldiging 
per klasse wordt bij de functiewaardering gebruik gemaakt van de 
rijkswaarderingsverhoudingen zoals die, om een voldoende evenredigheid 
binnen de salariëring van het bezoldigingsniveau van het overheidsperso-
neel te verzekeren, onder verantwoordelijkheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken worden vastgesteld. 

Voor waterschappen is een dergelijk betrekkelijk eenvoudig systeem 
niet goed te realiseren gezien de onderlinge verschillen in zwaarte van het 
takenpakket per waterstaatkundig gebied. Daarom is gekozen voor een 
regeling die de bevoegdheid legt bij het algemeen bestuur, onder 
uitdrukkelijke binding aan de algemene maatstaven en onder (een vorm 
van) toezicht van gedeputeerde staten. Zoals namelijk in de memorie van 
toelichting vermeld, is de praktijk in deze dat dit provinciaal bestuursorgaan, 
in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken, een verklaring afgeeft 
van «geen bezwaar». 

Hoofdstuk XI De bevoegdheid van het dagelijks bestuur 

Artikel 3.29 

De leden van de CDA-fractie waren van mening dat het nodig is dat 
- behalve de leden van het dagelijks bestuur en de door dat bestuur 
aangewezen ambtenaren - ook de leden van afdelingsbesturen zelf 
opsporingsbevoegdheid zouden moeten hebben. Ook zou aan deze 
afdelingsbesturen schikkingsbevoegdheid moeten worden toegekend. In 
gelijke zin hebben zich ook de leden van de SGP-fractie en het lid van de 
GPV-fractie geuit. 

Gezien de bemoeienis die de leden van afdelingsbesturen hebben met 
de zorg voor de uitvoering van de keuren (en eventueel ook met die van 
provinciale waterstaatsverordeningen), in het bijzonder waar het gaat om 
de schouw van watergangen in het voor- en najaar, ben ik ook bij nadere 
overweging van mening dat opsporingsbevoegdheid er niet enkel dient te 
zijn voor bepaalde, ingevolge het eerste en het tweede lid door het 
dagelijks bestuur aangewezen waterschapsambtenaren maar ook voor de 
door dat bestuur aangewezen leden van afdelingsbesturen. 

Dientengevolge dienen deze afdelingsbestuurders, evenals de leden 
van het dagelijks bestuur van het waterschap schikkingsbevoegdheid te 
bezitten. 

In bovenstaande zin zijn het eerste, tweede en derde lid van dit artikel 
bij nota van wijzigingen aangepast. 
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Artikel 3.31 

De tweede zin van het eerste lid is in navolging van de overeenkomstige 
bepaling in het ontwerp-gemeentewet opgenomen om twijfel uit te 
sluiten over het al dan niet opgesloten zijn - in de aan de afdeling 
toegekende bevoegd heid - van de bevoegdheid tot het geven van een 
betalingsopdracht. Het is mij niet duidelijk welke andere uitvoerende 
bevoegdheden de leden van de PvdA-fractie voor ogen staan waarover 
eveneens twijfel door een dergelijke bepaling zou moeten zijn uitgesloten. 

Artikel 3.34 

Tengevolge van enkele misstellingen in de interpunctie is het tweede lid 
minder goed leesbaar dan artikel 9 van de Bevoegdhedenwet Waterschap-
pen, waaraan het is ontleend. Bij de nota van wijzigingen zijn enkele 
verbeteringen aangebracht. Ik kan de leden van de PvdA-fractie echter 
niet volgen in hun opvatting dat ook de betreffende passage uit de 
memorie van toelichting zou moeten worden hergeformuleerd. 

Artikel 3.35, eerste lid 

Zoals reeds aangekondigd in mijn door de leden van de SGP-fractie 
geciteerde brief van 30 december 1987, dient dit artikellid in het ontwerp 
te vervallen vanwege de grondwetsherziening van 1983. Bij die brief is 
tevens aangekondigd dat ook de parallelle bepaling van artikel 68 van de 
onteigeningswet moet komen te vervallen. Daarin voorziet thans het bij 
nota van wijzigingen ingelaste artikel 6.10d. 

In het licht van het voorgaande behoeven dus de vragen die naar 
aanleiding van dit artikellid zijn gesteld door de leden van de PvdA-
fractie geen beantwoording meer. 

Artikel 3.37 

Deze bepaling die is overgenomen van de Bevoegdhedenwet water-
schappen (die eveneens in de Waterschapswet wordt geïncorporeerd) 
omschrijft de enige bijzondere bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
waaraan dat behoefte heeft voor zijn optreden dat ertoe dient om bij 
dreigend gevaar voor dijkdoorbraak de bewaking en verdediging te 
kunnen verzekeren en om - ingeval een dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden 
- de onmiddellijk vereiste waterstaatkundige maatregelen te kunnen 
effectueren. Het zou niet alleen niet passen bij de primaire taak van het 
waterschap maar ook niet praktisch zijn om, zoals de leden van de 
PvdA-fractie vroegen, de uitoefening van dergelijke bevoegdheden 
- het oproepen van het dijkleger en het verplichten tot terbeschikkingstel-
ling van materieel - nog weer eens afhankelijk te stellen van voorafgaande 
bewilliging van de burgemeester of de commissaris des Konings als 
zijnde het «Rampenwet-gezag». Wel volgt uit de normale bestuurlijke 
samenwerking dat vanwege het dagelijks bestuur hiervan bericht wordt 
gegeven aan de burgemeester. 

Niettemin blijft de vraag hoe de bevoegdheden zich in dergelijke 
bijzondere omstandigheden tot elkaar verhouden. Ook de leden van de 
SGP-fractie informeerden hiernaar. Het mogelijke gevaar voor botsing 
tussen maatregelen, nodig voor de algemene veiligheid, en maatregelen, 
noodzakelijk uit een oogpunt van beperking van overstroming, is bij de 
totstandkoming van de Rampenwet onder ogen gezien. Daarbij is toen 
overwogen dat de burgemeester, als zijnde met de algemene organisatie 
van de rampenbestrijding (evacuatie, medische hulp en de aanvoer van 
personen en materieel etc.) belast, de verantwoordelijkheid draagt voor 
het stellen van prioriteiten. Daarom moet hij in staat zijn om - zij het 
alleen een uiterste noodzaak - het optreden van andere overheden bij de 
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uitoefening van de haar wettelijk toegekende bevoegdheden dwingend te 
beïnvloeden. Zoals uitdrukkelijk bij de totstandkoming van de Rampenwet 
is gesteld, volgt uit de in artikel 11 (destijds genummerd artikel 13) 
omschreven opperbevelsbevoegdheid dat de burgemeester het bevoegde 
bestuursorgaan van het waterschap zonodig aanwijzingen kan geven 
waarmee dat orgaan rekening heeft te houden (overigens zal een dergelijke 
situatie zich niet zelden uitstrekken over meerdere gemeenten tegelijk; op 
zijn beurt is dan de Commissaris van de Koning bevoegd tot het geven 
van aanwijzingen aan de burgemeesters). Dit kan ook betreffen de 
instructies aan de bij rampenbestrijding onder het gezag van dat bestuurs-
orgaan staande personen (zie ook Kamerstukken II, 1982, 16 978, 
nr. 5, blz. 8 e.v.). 

TITEL IV DE FINANCIËN VAN HET WATERSCHAP 

Hoofdstuk XI I I De Begroting en rekening 

Algemeen 

De onder dit opschrift in het voorlopig verslag opgenomen vragen en 
opmerkingen van de leden van de CDA-fractie betreffen geheel of 
grotendeels niet de begroting en de rekening maar de bijzondere bepalingen 
omtrent de omslagen. Zij zullen daarom hierna worden behandeld onder 
hoofdstuk XVI. 

De leden van de SGP-fractie hebben met betrekking tot het financiële 
bestel van de waterschappen enkele algemene vragen gesteld. Allereerst 
waren zij niet geheel overtuigd van de juistheid van het standpunt van de 
regering, zoals in de memorie van toelichting tot uitdrukking gebracht, nl. 
dat de Waterschapswet niet de plaats zou zijn om een wettelijke basis te 
verschaffen aan doeluitkeringen van andere overheden aan waterschappen. 
Naar hun oordeel past het beginsel, dat vanwege de door waterschappen 
gediende bovenwaterschappelijke belangen bijdragen worden verleend 
door het rijk en de provincie, wel degelijk in het kader van het wetsvoorstel. 
Daarnaast vroegen zij om een standpunt omtrent de instelling van een 
Waterschapsfonds waaruit de bijdragen zouden kunnen worden verstrekt. 

Artikel 4 .1 , eerste lid van het wetsontwerp noemt de rijks- en provinciale 
bijdragen uitdrukkelijk als behorende tot de financiële middelen van het 
waterschap. In de memorie van toelichting is gewezen op het beperkte 
karakter van de bijdrageregelingen binnen het totaal van het financieel 
bestel van de waterschappen. Dit betreft zowel de financiële omvang van 
de daarmee gemoeide bedragen als het aantal van die regelingen zelf. In 
hoofdzaak gaat het daarbij inderdaad om de bekostiging van door het 
waterschap mede gediende bovenwaterschappelijke belangen. In een 
enkel geval is het motief gelegen in de bijzondere financieringswijze van 
een bepaalde taak, nl. die van de wegenzorg, waarvoor de Wet uitkeringen 
wegen geldt. 

Actueel is de regeling van bijdragen in de kosten van verbetering, 
beheer en onderhoud van primaire waterkeringen, waarvoor een wettelijke 
basis in een Wet op de Waterkering wordt beoogd. Verder zijn er uitkeringen 
in de beheerskosten van bepaalde vaarwegen in beheer bij waterschappen. 

In dit verband zijn ook nog te noemen de bijdragen ten behoeve van 
werken op het gebied van de waterhuishouding. Overigens kan naar 
aanleiding van een desbetreffende vraag van deze leden nog worden 
meegedeeld dat nog geen definitieve beslissing is genomen over de 
vraag of deze bijdrageregeling, die via de provincies leidt tot uitkeringen 
aan bepaalde waterschappen, wordt gecontinueerd, dan wel of er een 
overheveling van middelen plaats vindt naar het Provinciefonds. 
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Dit alles behoeft op zich nog niet te betekenen dat er geen reden is 
voor vastlegging van het beginsel dat aan waterschappen bijdragen 
worden verleend in de mate waarin bij de vervulling van de hun opgedragen 
tevens bovenwaterschappelijke belangen worden gediend en gebaat. 
Gezien echter de uitwerking die aan dit beginsel reeds is of zal worden 
gegeven in het beperkte aantal gevallen dat daartoe aanleiding bestaat, 
meen ik toch dat aan zo'n kaderbepaling geen behoefte bestaat. 

Los daarvan staat de vraag of het de voorkeur zou verdienen om over te 
gaan tot instelling van een Waterschapsfonds, uit de middelen waarvan 
de uitkeringen aan de waterschappen zouden kunnen worden gedaan. 
Het aantrekkelijke van een dergelijk fonds zou met name moeten zijn 
gelegen in een sterk vereenvoudigd stelsel van uitkeringen dat een reeks 
van losse bijdrageregelingen vervangt en daarmede tevens leidt tot 
aanzienlijke vermindering van bestuurslasten. Daargelaten het probleem 
van het vinden van een aanvaardbare verdeelsleutel - hetgeen, naar de 
ervaring met andere, vergelijkbare fondsen leert, niet tot de eenvoudige 
opgaven behoort, is er voor een Waterschapsfonds onder de gegeven 
omstandigheden toch onvoldoende basis aanwezig. 

Artikel 4.3 

De leden van de fractie van de SGP, die op zich er mee instemden dat 
er geen preventief begrotingstoezicht is maar een verplichting tot tijdige 
toezending van de vastgestelde begroting (nl. vóór 1 januari van het 
begrotingsjaar), vroegen in een opmerking bij artikel 4.18 waarom is 
afgezien van preventief begrotingstoezicht als sanctie, analoog aan artikel 
203 van het ontwerp-gemeentewet. 

In de memorie van toelichting (blz. 72/73) is uiteengezet waarom op 
het punt van de zorg voor begrotingsevenwicht de situatie voor de 
waterschapsfinanciën niet analoog is met die van gemeentelijke financiën. 
Daardoor moge duidelijk zijn dat op dat punt van een, aan artikel 203, 
eerste lid van genoemd ontwerp, analoge sanctie is afgezien. Daarnaast 
zou echter termijnoverschrijding van vaststelling en toezending van de 
begroting wel een punt van overweging kunnen zijn voor een sanctie 
analoog aan het tweede lid van laatstgenoemd artikel, hetgeen zou 
inhouden een preventief toezicht voor de eerstvolgende begroting. In heb 
evenwel niet zonder meer de indruk dat dit voor de waterschapsfinanciën 
een probleem is van zodanige orde dat daarvoor een dergelijke, toch 
betrekkelijk vergaande sanctie mogelijk zou moeten zijn. 

Artikel 4.4 

De in dit artikel bedoelde algemene maatregel van bestuur, waarvan de 
leden van de PvdA-fractie vroegen of deze zou kunnen worden overgelegd, 
verkeert nog in een stadium van voorbereiding, waarbij o m . de afstemming 
met de overeenkomstige, krachtens de gemeentewet vastgestelde 
uniforme voorschriften aan de orde is. 

Artikel 4.5 

De vragen die door de leden van de PvdA-fractie zijn gesteld kunnen 
als volgt worden beantwoord: 

ad a: De omschrijving van de verplichting tot het op de begroting 
brengen van opeisbare schulden, zoals renten en aflossing van geldlenin-
gen, impliceert dat deze zich niet verder uitstrekt dan tot hetgeen in het 
betreffende begrotingsjaar opeisbaar is. Voor verduidelijking van de 
wetstekst zie ik daarom geen aanleiding. 

ad b: De memorie van toelichting noemt een aantal voorbeelden van bij 
of krachtens de wet aan het waterschap opgelegde uitgaven. Een 
uitputtende opsomming van alle mogelijke soorten uitgaven zou in dit 
verband te ver voeren. 
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ad c: De hierbedoelde uitgaven zijn die welke voortvloeien uit de 
uitoefening van medebewindstaken. Zij onderscheiden zich van de in 
onderdeel b bedoelde uitgaven in zoverre dat de omvang daarvan niet 
rechtstreeks valt af te leiden uit de wettelijke bepaling zelve, zoals 
bijvoorbeeld een belastingbepaling, maar het resultaat is van de wijze van 
uitoefening van de medebewindstaak. Een opsomming van een reeks 
medebewindstaken is op blz. 55 van de memorie van toelichting gegeven 
onder het opschrift «waterschap en medebewind». 

Een van de daargenoemde voorbeelden is het opstellen van een 
beheersplan ex artikel 12f van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Tot deze kosten behoren uit de aard der zaak alle kosten van taakuitoe-
fening in medebewind, en dus niet uitsluitend de kosten van uitvoering 
van de medebewindstaak indien er sprake is van taakverwaarlozing door 
het waterschap en vervolgens aan die taak uitwerking wordt gegeven 
door de provincie op grond van artikel 3.5, tweede lid. 

Artikel 4.6 

De situatie dat het algemeen bestuur weigert bepaalde verplichte 
uitgaven op de begroting te brengen kan zich, zoals de leden van de 
PvdA-fractie opmerkten, in vergelijkbare vorm voordoen ten aanzien van 
de gemeente- en de provinciebegroting. Een bepaling van gelijke strekking 
als die van het onderhavige artikel is dan ook voorzien in het ontwerp-
Gemeentewet (artikel 195) en in het ontwerp-Provinciewet (artikel 195). 
Zou een ontwerp-wet tot vaststelling van een hoofdstuk van de rijksbe-
groting een dergelijk manco vertonen, dan zal hierin kunnen worden 
voorzien bij amendement. 

Het vierde lid bevat het sluitstuk van de onderhavige sanctiebepaling 
zonder welke deze onvolledig zou zijn en uiteindelijk haar doel zou kunnen 
missen. De vraag van deze leden of in plaats daarvan de inning niet beter 
kan worden overgelaten aan de crediteur, dient dan ook ontkennend te 
worden beantwoord. Men dient hierbij niet uit het oog te verliezen dat het 
hier niet zozeer gaat om het bieden van een vereenvoudigde wijze van 
executie maar om middel ter doorbreking van een impasse bij blijvend 
verschil van inzicht tussen gedeputeerde staten en het algemeen bestuur 
over de verplichting een bepaalde uitgaaf op de begroting te brengen. 
Voor de vraag of en zo ja, hoeveel in het verleden toepassing is gegeven 
aan de artikelen 61 en 62 van de Waterstaatswet 1900 - waarnaar de 
leden van de PvdA-fractie informeerden - beschik ik niet over gegevens. 

Artikel 4.7, tweede lid 

De leden van de CDA-fractie was niet duidelijk of de accountants 
behalve een verslag ook een accountantsverklaring moeten afleggen. 

De accountant gaat na of de rekening formeel en materieel juist is 
opgesteld. Indien deze op grond van zijn bevindingen, zoals die zijn 
neergelegd in het accountantsverslag, van oordeel is dat zulks het geval 
is, geeft hij bij dat verslag een «goedkeurende» verklaring af. 

Artikel 4.8, tweede lid 

Het feit dat het algemeen bestuur besluit een bepaalde uitgaaf als 
onrechtmatig aan te merken, ontneemt aan het dagelijks bestuur niet de 
verplichting om er voor te zorgen dat gedane uitgaven - welke dan ook -
voorkomen in de kasboekhouding van het waterschap. Wat betreft de 
positieve dimensie die - zoals de leden van de PvdA-fractie opmerkten -
toch aan een dergelijk besluit van het algemeen bestuur zou zijn te 
verbinden, kan worden opgemerkt dat zodanig besluit voor gedeputeerde 
staten waaraan de rekening met het verslag wordt toegezonden temeer 
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aanleiding zal zijn om aan begroting en rekening van het volgend begro-
tingsjaar (of jaren) meer in het bijzonder aandacht te schenken. 

Hoofdstuk XIV De Administratie en de controle 

Artikel 4.10 

De vragen die naar aanleiding van dit artikel zijn gesteld door de PvdA, 
kunnen als volgt worden beantwoord. 

De bepaling correspondeert met het artikel 211 van de ontwerp-ge-
meentewet, welk artikel op zijn beurt is ontleend aan het facultatieve 
voorschrift van artikel 127a van de gemeentewet. Enkel al het doel van de 
te stellen regels, t.w. het scheppen van waarborgen, rechtvaardigt dat 
niet wordt volstaan met een interne instructie. Het voorschrift dat de te 
stellen regels worden vastgesteld bij verordening leidt er ook toe dat op 
de totstandkoming daarvan de inspraakverordening van het waterschap 
en het vereiste van publicatie van het ontwerp-besluit (vgl. artikel 3.23) 
van toepassing zijn. 

In de memorie van toelichting is er op gewezen dat het verrichten van 
financiële administratie en beheer enerzijds en de functie van secretaris 
anderzijds niet in een hand behoren te zijn. Anders echter dan in artikel 
211 ontwerp-gemeentewet, is voorzien in de mogelijkheid van ontheffing 
door gedeputeerde staten. Gedacht hierbij is aan kleine waterschappen 
met een klein apparaat waar de secretaris ook belast is met het financieel 
beheer. Gedeputeerde staten kunnen beoordelen, of en zo ja, voor 
hoelang nog de voortzetting van de bestaande situatie aanvaardbaar is, 
bijvoorbeeld tot het tijdstip waar het kleine waterschap in groter verband 
zal zijn opgenomen. De term ontheffing duidt al aan dat het moet gaan 
om toestemming voor een uitzonderlijk geval en die dan ook voor een 
beperkte periode, behoudens verlenging is te verlenen. Over de vraag 
welke procedurele stappen, welke kosten en welke hoeveelheid tijd met 
de behandeling van zo'n ontheffingsaanvraag door gedeputeerde staten 
zullen zijn gemoeid is dezerzijds geen uitspraak te doen. Zeker zou, uit 
een overweging van vermijding van bestuurslasten en kosten, zijn te 
denken aan de mogelijkheid dat de wet het stellen van de uitzondering 
overlaat aan het reglement waardoor geen afzonderlijke ontheffing meer 
nodig zou zijn. Het nadeel van die oplossing is echter juist dat daarmee 
het in principe tijdelijk karakter minder tot uiting komt. 

Artikel 4.11 

De regeling is op suggestie van de leden van de CDA-fractie aangepast 
aan de overeenkomstige bepaling van artikel 212 van het ontwerp-ge-
meentewet. 

Hoofdstuk XV De Waterschapsbelastingen 

Artikel4. 12 e.v. 

Het door de leden van de CDA-fractie gesignaleerde bezwaar van de 
Unie van Waterschappen is vermoedelijk te wijten aan een misverstand. 

Met de gewraakte opmerking in de memorie van toelichting Hoofdstuk 
IV, deel B, onderdeel 2, §3, eerste alinea, dat de belastingheffing door het 
waterschap (mede) afhankelijk is van de regeling in het reglement, wordt 
slechts bedoeld dat het reglement de in te stellen belastingen, in samen-
hang met de wijze waarop categorieën in het bestuur zijn vertegenwoor-
digd, aanwijst. Dit laat dus onverlet de bevoegdheid van het waterschap 
om tot instelling, en verdere regeling daarvan in de belastingverordening, 
te besluiten. 
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De leden van de D66-fractie vroegen of de uitbreiding van betalings-
categorieën niet zou leiden tot grotere belastingdruk. 

De in het ontwerp voorziene verbreding van de categorieën omslag-
plichtigen houdt verband met de verbreding van de bestuurssamenstelling 
(belang-betaling-zeggenschap) waardoor ook andere dan de klassieke 
groeperingen direct belanghebbenden een eigen vertegenwoordiging in 
het waterschapsbestuur kunnen verkrijgen (de pachters, als belanghebbend 
bij de gebruiksmogelijkheid van het ongebouwd, de ingezetenen als 
belanghebbend in algemene zin). Deze verbreding is op zich geen factor 
die leidt tot grotere uitgaven voor het waterschap en derhalve - waar de 
heffing een omslag is van de kosten - ook niet tot hogere heffingen. 

Wel zal uitbreiding van de categorieën kunnen leiden tot een betere 
spreiding van lasten. De pachters bijv., voor wie thans een zekere 
vergoeding voor het eigenaarsaandeel in de waterschapslasten is 
verdiskonteerd in de pachtnormen, zullen nu rechtstreeks in de heffing 
worden betrokken overeenkomstig een directe toedeling van kosten. Voor 
de ingezetenen, die als zodanig niet, ook niet indirect, in de heffing waren 
betrokken zal, voorzover zij als categorie een eigen vertegenwoordiging in 
het waterschapsbestuur bezitten, de omslagheffing tot een geringe 
lastenverzwaring leiden. Daartegenover staat lastenverlichting voor de 
bestaande categorieën (uitgaande van gelijkblijvende kosten). 

Artikel 4.15 

De vragen die de leden van de P.v.d.A.-fractie stelden naar aanleiding 
van dit artikel worden als volgt beantwoord. 

Omslagen zijn een bestemmingsbelasting. Zij betreffen nl. de kosten 
van een overheidsvoorziening - door uitoefening van de waterschapstaak -
die door middel van belastingheffing in rekening worden gebracht aan 
degenen die een bepaald belang hebben bij de collectieve waterschapstaak. 

Rechten (retributies) onderscheiden zich daarvan doordat zij betaling 
van kosten betreffen voor een overheidsprestatie die speciaal voor de 
individuele belastingplichtige is verricht. Dit laatste is niet het geval ten 
aanzien van die rechten welke onder de naam precariorechten worden 
geheven voor het hebben van voorwerpen onder op of boven grond of 
water voor de openbare dienst bestemd. Bij die heffingen is, anders dan 
bij retributies een direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid niet 
altijd aanwezig. Bovendien ontbreken aan de kant van het waterschap de 
kosten, althans kunnen deze moeilijk worden berekend. 

Het accent bij dit soort heffing ligt op het belastingkarakter. Daarom 
verdient het de voorkeur om alsnog - in navolging ook van het bij nota 
van wijzigingen op het ontwerp-gemeentewet voorgestelde artikel 2.35a 
- precariorechten uitdrukkelijk aan te duiden als belastingen. Dit heeft 
geleid tot een herformulering van artikel 4.15, eerste lid, en tot het 
overbrengen van het thans onder de opsomming van rechten - in artikel 
4.15a, eerste lid onderdeel d - voorkomende heffen van precariorechten 
over te brengen naar een afzonderlijk artikel (zie het bij nota van wijzigingen 
voorgestelde nieuwe artikel 4.15a). 

Andere inkomsten, naast omslagen en rechten, kunnen zijn doeluitke-
ringen. Bovendien kunnen er inkomsten zijn uit eigen vermogen. De 
betekenis van dat laatste is echter nog maar gering. 

De in het tweede lid bedoelde bijdragen zijn betalingen die door de 
voormalige onderhoudsplichtigen worden betaald aan het waterschap als 
«tegenprestatie» voor het feit dat deze hun onderhoudsplicht (in natura) 
heeft omgezet in een al dan niet afkoopbaar jaarlijks bedrag. Aangezien 
het evenals omslagen en rechten gaat om betaling aan het waterschap is 
verrekening tussen bijdragen en rechten niet mogelijk. 
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Artikel 4.15a 

Het derde lid bevat, in afwijking van de corresponderende bepaling in 
de gemeentewet (en het aanhangige ontwerp voor een nieuwe gemeen-
tewet), het criterium dat de opbrengst van rechten niet mag uitgaan 
«boven de op het waterschap» drukkende kosten. Deze afwijking houdt 
direct verband met het voornemen van de regering om op dit punt het 
voorstel te volgen van de Commissie Christiaanse inzake de materiële be-
palingen van de gemeentelijke belastingen. Zoals hierna ook bij artikel 
4.19 aan de orde komt is het de bedoeling dat de voorstellen van de 
Commissie Christiaanse - voorzover die door de regering zijn overgeno-
men - bij een nota van wijzigingen op het aanhangig ontwerp-gemeentewet 
aan de Kamer zullen worden voorgelegd. 

In de memorie van toelichting is met betrekking tot het onderhavige 
derde lid de wenselijkheid gesteld dat de wetgeving op dit punt voor 
beide organieke wetten - de gemeentewet en de Waterschapswet -
hetzelfde criterium bevat. Aannemende dat de leden van de fracties van 
het CDA en de PvdA en het lid van de fractie van het GPV, die in verschil-
lende bewoordingen op dit onderdeel van het voorstel kritiek hebben, die 
wens delen, lijkt mij dat onder de gegeven omstandigheden mag worden 
verwezen naar de discussie bij de behandeling van het ontwerp van een 
nieuwe gemeentewet. 

Artikel 4. 16 

Over dit artikel zijn allereerst opmerkingen gemaakt over het limitatieve 
karakter van de in het eerste lid gegeven opsomming van de mogelijke 
categorieën van omslagplichtigen. Hierop zal derhalve het eerst worden 
ingegaan. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom hier de verontreinigings-
heffing buiten de regeling is gehouden, gelet op het feit dat die heffing de 
fiscale regulering betreft van zo'n belangrijke waterschapstaak. 

Voorop zij gesteld, dat de Waterschapswet, evenals andere organieke 
wetten als de gemeentewet en de Provinciewet, naast een meer algemene 
afbakening van het eigen belastinggebied, ruimte laat voor belastingheffing 
op grond van sectorale wetgeving. Hierop heeft betrekking de aanhef van 
artikel 4.1 5 «Behalve de belastingen waarvan de heffing krachtens 
bijzondere wetten geschiedt, worden door het waterschap geen andere 
belastingen geheven dan ...... De verontreinigingsheffing is juist een 
voorbeeld van zo'n bij bijzondere wet geregelde belasting. Aangezien 
deze een belasting betreft die kan worden geheven door het rijk, de 
provincies en de waterschappen, zou het weinig logisch zijn de heffing 
van deze belasting voor waterschappen een plaats te geven in de 
Waterschapswet. 

De leden van de SGP-fractie hadden uit de opsomming afgeleid, dat 
een afzonderlijke ingezetenen-omslag ontbreekt. Zij vroegen of zulks 
geen inbreuk betekent op het beginsel «belang-betaling-zeggenschap». 

Voordat nader wordt ingegaan op de vraag waarom de ingezetenenom-
slag in de opsomming ontbreekt, wordt, ter verklaring van mijn zienswijze 
omtrent zodanige omslag het volgende opgemerkt. 

In het licht van het algemeen beginsel «belang-betaling-zeggenschap» 
kan, waar ingezetenen als categorie van belanghebbenden ingevolge 
artikel 2.2 in aanmerking kunnen komen voor een aparte vertegenwoordi-
ging in het algemeen bestuur een ingezetenenomslag niet ontbreken. 
Deze kan slechts strekken tot omslag van dat deel van de kosten van 
bepaalde waterschapstaken dat valt toe te delen aan het algemeen 
belang van «wonen-werken-leven» in het waterschapsgebied, wel te 
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onderscheiden van de (klassieke) specifieke belangen bij het genot en 
gebruik van het onroerend goed. (Zie omtrent de gedachte van een 
ingezetenen-vertegenwoordiging (en omslag) de memorie van toelichting 
op blz. 24). Daarmee wordt niet miskend dat ingezetenen op zich een 
specifiek en continu belang hebben bij het gebruik van «woongebouwd», 
doch dat belang moet toch veeleer worden beschouwd als deel uit te 
maken van het bovenaangeduide algemeen belang (waarin het a.h.w. 
opgaat) zodat geen plaats is voor een afzonderlijke toedeling van kosten 
aan de gebruikers van woongebouwd als zodanig en dus ook niet voor 
een gebruikersomslag. 

Het voorgaande overziende moet worden geconcludeerd dat de wijze 
waarop de gedachte van een inwoners-omslag uitdrukking heeft gekregen 
in het wetsontwerp misverstand wekt, met name doordat in artikel 4.18, 
eerste lid, tweede volzin, is gesteld dat die omslag loopt via degenen die 
gebruiker zijn van het gebouwd. Ook de memorie van toelichting op dat 
punt schiet tekort. 

Ik ben dan ook bij nadere beschouwing van oordeel dat het noodzakelijk 
is, teneinde twijfels uit te sluiten, dat de ingezetenen-omslag direct en 
als zodanig wordt opgenomen in de - limitatieve - opsomming van de 
omslagen in artikel 4.16, evenals trouwens de hierna ter sprake te 
brengen omslag over de gebruikers van bedrijfsgebouwd. 

Door in onderdeel d zonder meer te spreken over (een omslag van) hen 
«die ingezetenen zijn» wordt bovendien duidelijker gesteld dat die omslag 
niet zonder meer gebonden is aan de waarde van onroerende goederen 
die bij ingezetenen als woonruimte in gebruik zijn. Een andere uitleg zou 
immers in strijd zijn met de gedachte dat kosten moeten worden verdeeld 
naar de aard en de mate van het belang (vlg. artikel 4.18, vijfde lid). In de 
lijn van het algemene «ingezetenen-belang» ligt, dat voor de hoogte van 
de omslag wordt gedacht aan een gelijk bedrag per omslagplichtige. 
Anderzijds moet worden bedacht dat een ingezetenen-omslag, waaraan 
iedere ingezetene op grond van inschrijving in het gemeentelijk persoons-
register zou zijn onderworpen, ondoelmatig zou zijn, ware het alleen al 
vanwege de lasten die dit met zich zal brengen voor heffing en invordering. 
Men vergelijke in dit opzicht de verontreinigingsheffing waaraan evenmin 
elke individuele huishoudelijke vervuiler is onderworpen maar waarvoor 
een (forfaitair) bedrag wordt geheven per wooneenheid. Niet onredelijk is 
het naar mijn mening om de ingezetenen voor de ingezetenen-omslag te 
identificeren met huishoudens, in dier voege dat per huishouden slechts 
één aanslag wordt opgelegd aan één omslagplichtige die als ingezetene 
wordt aangemerkt. In dat laatste voorzien artikel 4.1 7, vierde lid, en 
artikel 4.19a: zie nota van wijziging). 

De bovenbedoelde afzonderlijke ingezetenen-omslag leidt ertoe dat in 
de opsomming van omslagplichtigen «gebruikers gebouwd» wordt 
vervangen door de twee afzonderlijke categorieën «ingezetenen» en 
«gebruikers bedrijfsgebouwd». Daarmee is er tevens een grotere mate 
van congruentie bereikt tussen enerzijds de categorieën «zeggenschaps-
gerechtigden» in artikel 2.2 en anderzijds de categorieën omslagplichtigen 
in het onderhavige artikel 4.16. 

Voor de leden van de SGP-fractie was de in artikel 4.16 voorgestelde 
opsomming wegens haar limitatieve en aan (waarde van) onroerend goed 
gebonden karakter aanleiding tot het uiten van de vrees dat deze wijze 
van regeling van het omslagstelsel de weg zou afsluiten naar verdere 
ontwikkelingen van de bestuurlijke en financiële structuur van het 
waterschap. Zij wezen erop dat het waterschap in de toekomst zal kunnen 
zijn belast met meer taken (door hen aangeduid als neventaken) waarmee 
belangen zouden worden behartigd die vanwege het geheel of gedeeltelijk 
bovenwaterschappelijk karakter niet of slechts ten dele specifiek en 
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continu zijn voor de waterstaatkundige verzorging van het waterschaps-
gebied. 

Zoals reeds betoogd in het algemeen deel van deze memorie van 
antwoord (§3) komt een taak, voorzover deze voor het waterschapsgebied 
niet is van rechtstreeks en continu belang, niet voor financiering uit een 
waterschapsomslag in aanmerking en behoeft artikel 4.16 daartoe dus 
ook niet de ruimte te bieden. 

De leden van de CDA-fractie hebben een tweetal opmerkingen gemaakt 
over de praktische kant van de zaak. Allereerst wezen zij er op, met 
betrekking tot de in het eerste lid onder b en d gegeven omschrijving van 
categorieën van omslagplichtigen, dat het waterschap behoefte zal 
hebben aan een wettelijk instrument om te kunnen achterhalen wie de 
aldaar bedoelde «gebruiksgerechtigden» (in het gewijzigd ontwerp de 
onderdelen b en e) zijn. 

Deze gebruiksgerechtigden kunnen zowel zijn de zakelijk gerechtigden 
zelf (eigenaar-gebruiker) als anderen aan wie zij dat gebruik krachtens 
overeenkomst van pacht of huur hebben afgestaan. Het probleem hierbij 
is inderdaad dat de bij de grondkamers aanwezige, goedgekeurde 
pachtovereenkomsten bij grondkamer en de bestanden van de gemeente-
lijke onroerend-goedbelastingen niet zonder meer de volledige gegevens 
voor de waterschapsomslag kunnen opleveren. Voor de grondkamers 
geldt dat hun door de Pachtwet vereiste bemoeienis zich niet uitstrekt tot 
het verifiëren en bijhouden van de kadastrale gegevens van de verpachte 
percelen. Het waterschap zal dus behoefte hebben aan een combinatie 
van gegevens van de grondkamer en het kadaster. Vereist is dat - zoals 
verder nog ter sprake komt - (steeds) alle mutaties van tenaamstelling 
van verpachte percelen op een voor het waterschap bruikbare wijze zijn 
verwerkt (los daarvan staan de wijzigingen in de pachtprijs die na 
aanpassing van het Pachtnormenbesluit in het pachtcontract moeten 
worden aangebracht en die door de grondkamer moeten worden goedge-
keurd). Ook het bestand van de onroerend-goedbelasting kan, bijv. 
vanwege voor die belasting geldende vrijstellingen die niet van toepassing 
zijn op waterschapsomslagen, leemten opleveren voor de de heffing van 
waterschapsomslagen. 

Voor de gevallen waarin de administratie bij de grondkamer of de 
bestanden voor de onroerend-goedbelastingen geen uitsluitsel geven 
over de vraag wie als pachter of als gebruiker van bedrijfsgebouwd moet 
worden aangemerkt, is een bepaling opgenomen die de mogelijkheid 
biedt dat de pachtersomslag, c.q. de omslag bedrijfsgebouwd, wordt 
opgelegd aan de genothebbende krachtens zakelijk recht (tot de verpachte 
grond c.q. het bedrijfsgebouwd; met dien verstande evenwel dat, 
wanneer wordt aangetoond dat iemand anders de pachter, c.q. de 
gebruiker is, die aanslag alsnog wordt opgelegd aan die ander (zie het 
nieuwe achtste lid van artikel 4.17). 

In ieder geval zullen de waterschappen bij de opbouw van het gebrui-
kersbestand ook behoefte kunnen hebben aan informaties van de eigenaar 
dan wel een andere zakelijk rechthebbende tot het gebruik. Het ligt dan 
ook op de weg van die rechthebbenden om desgevorderd het waterschap 
de gegevens te verschaffen waarmee kan worden vastgesteld wie als 
gebruiker omslagplichtig is. Het niet of niet behoorlijk voldoen aan 
zodanig verzoek tot het verschaffen van gegevens kan er toe leiden dat in 
bepaalde situaties geen omslag kan worden geheven van pachters of van 
gebruikers van bedrijfsruimten. Teneinde enerzijds te voorkomen dat de 
financiële gevolgen daarvan op de wel bekende gebruikers zouden 
worden afgewenteld en anderzijds te verzekeren dat de eigenaar of 
andere zakelijk gerechtigde tot het gebruik een positief belang heeft bij 
de verzochte informatieverschaffing, is alsnog bepaald dat deze als 
gebruiker worden aangemerkt tenzij is vastgesteld welke andere als 
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gebruiker omslagplichtig is in de zin van artikel 4.16, eerste lid onder b 
respectievelijk e. Dit laatste is alsnog zo geregeld in artikel 4.17, (het 
nieuwe) achtste lid. 

Verder komt het tweede lid van dit artikel te vervallen. De in dat 
artikellid aangebrachte koppeling tussen kohier en kiesregister kan nl. bij 
nadere beschouwing niet worden gehandhaafd. De leden van de CDA-
fractie noemden daarvoor al het argument - dat ook door het IPO in zijn 
commentaar naar voren werd gebracht - nl. dat zodanige bep. ;ng een 
onevenredige zware correlatie legt tussen beide registers waardoor het 
kiezersregister ten onrechte mede het karakter zou krijgen van een 
belastingkohier. 

Daarbij komt nog dat dit ven allen artikellid voor wat betreft de catego-
rieën belastingplichtigen sub a en c (zakelijk gerechtigden tot het genot 
van het onroerend goed) ook niet rijmt met artikel 4.17, vijfde lid, sub a, 
van het ingediende ontwerp dat het zijn van belastingplichtige primair 
afhankelijk stelt van registratie in het kadaster. 

Ten aanzien van de in het eerste lid onder b omschreven categorie 
belastingplichtigen stelden de leden van de fractie van het CDA voor om 
de daarin voorkomende omschrijving van pachters als «degenen die 
krachtens een persoonlijk recht het agrarisch gebruik hebben» te wijzigen 
en deze te beperken tot die pachters die een persoonlijk gebruiksrecht 
hebben krachtens een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereen-
komst. Deze suggestie is door mij overgenomen, te meer omdat daarmee 
de omschrijving van die belastingplichtigen correspondeert met de 
omschrijving van de desbetreffende categorie voor respectievelijk de 
bestuurssamenstelling en het kiesrecht (zie de artikelen 2.2 en 2.28). Het 
gaat immers niet aan om pachters die niet voorkomen in het kiesregister 
in principe wel aan te merken als belastingplichtigen. 

Artikel 4.17 

Zoals ook de leden van de CDA-fractie hebben opgemerkt, bestaat de 
mogelijkheid van een discrepantie tussen de objectafbakening voor het 
ongebouwd onroerend goed en de wijze van kadastrale administratie. 
Deze discrepantie zal zich althans enige tijd na invoering van de wet 
kunnen voordoen. Daarom is het door een aanvulling op het eerste lid, 
onder b, mogelijk gemaakt dat de belastingverordening van het waterschap 
bepaalt dat nog wordt uitgegaan van de kadastrale administratie. 

Verder zijn de artikelleden vier tot en met zes, welke dienen voor de 
toepassing van artikel 4.16 geheel herzien. 

De aanleiding hiertoe zijn allereerst de gewijzigde opzet en formuleringen 
voor de omslagcategorieën in laatstgenoemd artikel. Daarnaast dient de 
tekst te worden afgestemd op de redactie van de nota van wijziging op 
het ontwerp-gemeentewet op het punt van de gemeentelijk-onroerend-
goedbelasting Dit heeft geleid tot zes deels nieuw geformuleerde 
artikelleden, die behoudens het hiernavolgende geen nadere toelichting 
behoeven. 

Voor het nieuwe vierde lid zij verwezen naar het hierboven gestelde bij 
artikel 4.1 6 omtrent de omslag die kan worden ingesteld over ingezetenen. 
Om buiten twijfel te stellen dat, overeenkomstig de bedoeling van artikel 
4.1 6, onderdeel d (en ook van artikel 2.2, tweede lid, onderdeel d) onder 
«ingezetenen» alleen zijn te begrijpen natuurlijke personen is - analoog 
aan de ontwerp-gemeentewet - gesteld dat het gaat om degenen die 
werkelijk woonplaats hebben in het waterschapsgebied; dienovereenkorrv 
stig is bij de nota van wijzigingen onderdeel d van artikel 2.2, tweede lid, 
aangevuld. 
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Het nieuwe achtste lid kwam eveneens hierboven bij artikel 4.16 al ter 
sprake, en wel in verband met het door de leden van de CDA-fractie 
gesignaleerde praktisch probleem hoe wordt vastgesteld wie de gebruikers 
zijn van onroerend goed. 

Artikel 4.18 

Voor de leesbaarheid van deze memorie van antwoord worden de 
opmerkingen, die in het voorlopig verslag over dit artikel zijn gemaakt, 
behandeld in de volgorde van de artikelleden. 

Eerste en tweede lid 
De leden van de PvdA- fractie zagen bezwaren in het stelsel als 

zodanig, inzoverre in het eerste lid de kostentoedeling ter regeling wordt 
overgelaten aan het waterschapsbestuur, met de mogelijkheid alleen voor 
provinciale staten om ten aanzien van de kostentoedeling voor te schrijven 
(ingevolge het tweede lid) welke uitgangspunten daarbij in ieder geval 
moeten worden in acht genomen. 

Naar de mening van deze leden zou de wetgever zelf in dezen de nodige 
helderheid moeten scheppen door criteria vast te stellen voor de kosten-
toedeling tussen het ongebouwd en het gebouwd. Voor de verdere 
verdeling tussen eigenaren en gebruikers zou de wet een verkeersregel 
moeten inhouden. 

Kennelijk gaan deze leden er hierbij vanuit dat voor die verdeling vaste 
maatstaven zijn te geven (of mogelijk die verdeling zelf is te bepalen bij 
wet). Daargelaten of zodanige vaste regels zijn te geven, valt allereerst na 
te gaan hoe een dergelijke inhoudelijke bepaling - die deze leden blijkbaar 
voor ogen staat - zich verdraagt met de bevoegdhedenverdeling op het 
punt van heffing door de gedecentraliseerde overheden. Toedeling van 
kosten, ook waar het gaat om een globale verdeling van lasten tussen 
gebouwd en ongebouwd, is toch primair een zaak van belanghebbenden, 
die aan de omslagheffing van het waterschap zijn onderworpen en die in 
het bestuur zijn vertegenwoordigd. Vandaar dat wordt voorgesteld de 
kostentoedeling in volle omvang te laten vaststellen door het waterschaps-
bestuur, terwijl de voorbereiding van het vaststellingsbesluit valt onder de 
werking van de inspraakverordening (artikel 3.23). Aan deze leden kan 
worden toegegeven dat de totstandkoming van de kostentoedelingsveror-
dening tot discussie en ook procedures aanleiding kan geven (zij het, wat 
procedures betreft, niet afzonderlijk maar uitsluitend in bezwaarschriften 
tegen de aanslag bij de belastingrechter: zie hierna de uiteenzetting 
onder het derde lid). Naar mijn mening is het beter dat in elk waterschap 
zelf fundamenteel de discussie wordt gevoerd over de aan de omslagheffing 
ten grondslag te leggen kostentoedeling (met tenminste eens in de vijf 
jaren een hernieuwde vaststelling), dan dat de wetgever hieraan bepaalde 
directieven verbindt. Ten aanzien van de in het tweede lid voorziene 
mogelijkheid voor provinciale staten om «uitgangspunten» vast te stellen 
in het reglement ligt dat anders. Het motief voor die bevoegdheidstoe-
kenning ligt op het vlak van het door de provincie uit te oefenen toezicht 
op het waterschap en de financiën in het bijzonder. Tegenover het 
vervallen van het begrotingstoezicht staat het door gedeputeerde staten 
uit te oefenen, voorafgaand toezicht op de kostentoedelingsverordening. 
Bovendien kunnen provinciale staten, als primaire wetgever voor de 
waterschappen, bij provinciale verordening (het reglement) ook bepaalde 
uitgangspunten formuleren ten aanzien van de kostentoedeling. Deze 
uitgangspunten zullen ook aan de orde zijn bij de door gedeputeerde 
staten te verrichten toetsing van de kostentoedeling. 

De in dit verband gestelde vraag van de leden van de SGP-fractie naar 
(toch) een preventief begrotingstoezicht voor bepaalde gevallen, wordt 
beantwoord in het algemeen deel van Titel V. 
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Eerste lid, eerste volzin 
Volgens de leden van de CDA-fractie kon de voorgeschreven kosten-

toedeling «voor elk van de categorieën van belanghebbenden die in dat 
(waterschaps)bestuur zijn vertegenwoordigd» een probleem geven voor 
aansluiting aan de categorie omslagplichtigen die de gebruikers zijn van 
ongebouwd onroerend goed. Ook de leden van de PvdA-fractie signaleer-
den dit probleem. 

In de memorie van toelichting (blz. 83) is er al op gewezen t de 
totale groep personen, die gerechtigd zijn tot het ongebouwJ onroerend 
goed, over de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur zijn «opge-
deeld» naar eigenaren (en . ^:re zakelijk gerecht,; en pachters, 
terwijl dat voor de omslagpiic . is geschied naar gerechtigden tot 
«genot» respectievelijk «gebruik». Het praktische probleem van deze niet 
volledige symmetrie kan voor de omslagen het beste worden ondervangen, 
door bij de kostentoedelingsverordening voor elk van de taken, waarvan 
de kosten in aanmerking komen voor kostentoedeling aan eigenaren en 
pachters, voor deze één gezamenlijk kostendeel vast te stellen. 

Om die mogelijkheid buiten twijfel te stellen is bij nota van wijzigingen 
in artikel 4.18 een nieuw tweede lid van die strekking ingevoegd. 

Op basis van dat gezamenlijk kostendeel in de kostentoedelingsveror-
dening kan het waterschap vervolgens bij de belastingverordening 
bepalen in welke verhouding dat kostendeel wordt omgeslagen over het 
«genot» respectievelijk over «het gebruik» (m.a.w. de categorieën van 
artikel 4.16, onderdelen a en b). 

Het vervallen van de tweede volzin van dit artikellid - bij nota van 
wijzigingen - werd hierboven reeds toegelicht bij artikel 4.1 6. 

Derde lid (bij nota van wijziging vernummerd tot vierde lid). 
Naar het oordeei van de leden van de CDA-fractie zou, voor wat betreft 

de vaststelling van de kostentoedelingsverordening van het waterschap, 
kroonberoep enkel moeten openstaan tegen onthouding van goedkeuring 
door gedeputeerde staten, en dus niet tegen verlening van goedkeuring. 
Deze leden doelen hier kennelijk op de problematiek van de gevolgen van 
een eventuele vernietiging door de Kroon. 

Inderdaad sluit het openstaan van Kroonberoep (artikel 5.4) tegen het 
goedkeuringsbesluit de mogelijkheid in dat, bij gegrondverklaring van het 
beroep en vervolgens gehele of gedeeltelijke vernietiging, zulks doorwerkt 
naar de met verwijzing naar die verordening vastgestelde tariefstelling in 
de belastingverordening. Daarmede zouden dan ook de aanslagen die 
met toepassing van dat tarief zijn vastgesteld in het geding zijn. 

Intussen ware bij dit alles niet uit het oog te verliezen dat het bij de 
kostentoedelingsverordening niet gaat om een exact becijferd toedelings-
percentage doch, zoals in de memorie van toelichting is aangegeven en 
hierna nog aan de orde komt, om een meer (zo goed mogelijk) benaderende 
wijze van kostentoedeling. In zoverre is wellicht de kans dat de Kroon op 
grond van de aangevoerde bezwaren tot het oordeel moet komen dat 
sprake is van een onjuiste kostentoedeling door het waterschapsbestuur 
(met alle gevolgen van dien) beperkt. Niettemin is die kans in principe 
aanwezig. Dit op zichzelf reeds leidt tot onzekerheid over de basis van de 
dekking van de uitgaven van het waterschap over de periode waarin de 
Kroon nog niet heeft beslist op de bezwaren tegen (de goedkeuring van) 
de toedelingsverordening. 

Op grond van een vrijwel analoge overweging is in artikel 4.14, derde 
lid, het besluit tot goedkeuring van een belastingverordening uitgesloten 
van kroonberoep. Bezwaren tegen de verordening kunnen immers 
zonodig aan de orde komen in de procedure van bezwaar en beroep op 
de belastingrechter, waar immers in dezen de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen van toepassing is: zie ook de artikelen 4.21 e.v. van het 
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ontwerp. Langs deze weg kunnen bezwaren tegen de aanslag worden 
geldend gemaakt, ook voorzover deze hun grond vinden in een rechtstreeks 
aan de belastingverordening zelf toe te schrijven willekeurige of onredelijke 
belastingheffing. 

Bij een nadere beschouwing lijkt mij ook voor bezwaren die zich richten 
tegen de toedelingsverordening (en tegen de provinciale goedkeuring 
daarvan) eenzelfde rechtsgang als die wanneer de belastingverordening 
in het geding is te verkiezen boven het kroonberoep. Daarvoor pleit de 
samenhang tussen toedelingsverordening en de tariefstelling in de 
belastingverordening. Daarbij komt nog dat die toedelingsverordening 
samen met de jaarlijkse begroting de feitelijke grondslag is voor de 
tariefstelling. 

Uitsluiting van kroonberoep, en de daarmede gepaard gaande noodzaak 
tot het openstaan van de rechtsgang naar de belastingrechter, heeft 
geleid tot twee wijzigingen in het ontwerp: In artikel 4.18, derde lid (bij 
nota van wijziging vernummerd tot vierde lid), is het kroonberoep beperkt 
tot onthouding van goedkeuring. In samenhang daarmee vervalt de ten 
aanzien van de toedelingsverordening opgenomen uitsluiting van bezwaar 
en beroep op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (thans 
artikel 4.29, eerste lid onder a). 

Zoals hierna bij artikel 4.1 9 zal worden uiteengezet dient eenzelfde 
conclusie te worden getrokken voor de verordening tot indeling van 
gebieden in omslagklassen (het zgn. classificatiebesluit), en wel op grond 
van zijn samenhang - als deel van één complex van regelgeving - met de 
kostentoedelingsverordening en de belastingverordening van het water-
schap. 

Vijfde //c/ (bij nota van wijziging vernummerd tot zesde lid) 
Aangezien blijkens dit artikellid ook voor de kostentoedeling als 

maatstaf wordt voorgeschreven «de aard en de omvang van het belang» 
vroegen de leden van de CDA-fractie om een beschouwing over de 
betekenis van het begrip belang. In het bijzonder wensten deze leden nog 
te vernemen of het begrip belang enkel ziet op het belang bij de door het 
waterschap getroffen voorzieningen dan wel ook op het economisch 
belang dat de gebruiker van het onroerend goed heeft bij de waterschap-
pelijke taakuitoefening. Bovendien constateerden deze leden dat blijkens 
de commentaren ook de opbrengstwaarde (bos- en natuurterreinen) een 
rol zou moeten spelen. 

De feitelijke betekenis van het begrip belang moet worden gezien in het 
licht van de taakuitoefening door het waterschap. Deze strekt, zoals 
eerder betoogd, in hoge mate, maar niet exclusief, tot de waterstaatkundige 
verzorging van het onroerend goed. Daarnaast is het inwonersbelang 
(«het kunnen leven en werken») een zeer eigenlijk belang. 

Bij het belang van het onroerend goed betreft het de instandhouding 
van het goed en de verzekering van zijn gebruiksmogelijkheid van het 
gebouwd en ongebouwd (eventueel nog met een nuancering op grond 
van classificatie) als geobjectiveerd belang. Dus niet een geïndividualiseerd 
economisch belang van een bepaalde eigenaar of gebruiker naar rato van 
bijvoorbeeld de opbrengstwaarde. 

Artikel 4. 19 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de CDA-fractie en de 
leden van de SGP-fractie, wanneer het wetsvoorstel inzake het vervallen 
van de oppervlaktemaatstaf voor de heffing van de gemeentelijke onroe-
rend-goedbelastingen kan worden tegemoet gezien, merk ik het 
volgende op. 
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Op 11 maart jl. is de Ministerraad akkoord gegaan met een nota van 
wijziging (op het aanhangig ontwerp gemeentewet) waarin uitvoering 
wordt gegeven aan de voorstellen van de commissie tot herziening van 
het belastinggebied van provincies en gemeenten - de commissie-
Christiaanse - op het gebied van de materiële bepalingen inzake gemeen-
telijke belastingen (voorzover die voorstellen zijn overgenomen door de 
regering). In dit verband wordt verwezen naar de inleiding van de memorie 
van toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentewet op 
het stuk der belastingen (limitering onroerend-goedbelastingen, leges en 
rechten; TK. 1987-1988, 20 565, nr. 3). Een van de voorstellen vervat in 
die nota van wijziging, is het laten vervallen van de oppervlaktemaatstaf 
voor de heffing van de onroerend-goedbelastingen. De nota is aan 
verschillende instanties gezonden om advies. Na deze advisering wordt 
de nota naar de Raad van State gezonden om advies, zodat in dit stadium 
geen indicatie van het tijdstip van aanbieding aan de Kamer valt te geven. 

De vraag van de leden van de fracties van het CDA en die van de SGP, 
of de waterschappen voor de omslagheffiny zonder meer gebruik kunnen 
maken van de waardegegevens van de afzonderlijke gemeenten, wordt 
bevestigend beantwoord. Bij de eerder genoemde nota van wijziging 
inzake de ontwerp-Gemeentewet wordt voorgesteld in die wet een artikel 
221a op te nemen, waarin de gemeenten wordt voorgeschreven dat zij op 
verzoek van een waterschap tegen een redelijke vergoeding waardegege-
vens van gebouwde onroerende goederen, die worden gehanteerd voor 
de heffing van de onroerend-goedbelastingen, moeten verstrekken ten 
behoeve van de heffing van de omslag. 

Verder vroegen de leden van de CDA-fractie zich af in hoeverre het 
naast elkaar bestaan van twee verschillende heffingmaatstaven voor 
gebouwd respectievelijk het ongebouwd tot onvolkomenheden kan 
leiden, aangezien de taxatiewaarde van het gebouwd niet alleen het 
gebouw zelf, maar ook de gebouwde èn ongebouwde aanhorigheden 
betreft. Zij noemden het voorbeeld van een woning met een grote tuin die 
voor de OGB-taxatie als een gebouwd onroerend goed wordt beschouwd 
met voorbijgaan aan de ongebouwde kenmerken. 

Dienaangaande wordt het volgende opgemerkt. Het belastingobject 
voor de OGB is het onroerende goed, een begrip met een geheel eigen 
inhoud. Verwezen moge worden naar artikel 1, aanhef en onderdeel c, 
van het Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelastingen, waar dit 
begrip nader wordt uitgewerkt. In het gegeven voorbeeld vormt de 
woning met de grote tuin voor de OGB het onroerende goed, d.w.z. een 
gebouwd eigendom - daaronder begrepen de ondergrond van dat 
eigendom - met zijn ongebouwde aanhorigheden (artikel 1, onderdeel c, 
1 °, van het evengenoemde besluit). 

Daarmee worden de ondergrond en de tuin nog niet bestempeld als 
een gebouwd onroerend goed. 

De aan de ondergrond en aan de tuin afzonderlijk toe te kennen waarde 
is evenwel verdisconteerd in de totale waarde van het onroerend goed in 
de zin van één belastingobject. 

Voor de omslagheffing wordt het totale onroerend-goedbestand 
gesplitst in ongebouwde onroerende goederen en in gebouwde onroerende 
goederen. Deze splitsing is noodzakelijk in verband met de omstandigheid 
dat voor de omslagheffing voor ongebouwde onroerende goederen als 
heffingsmaatstaf geldt de oppervlakte en voor de omslagheffing voor 
gebouwde onroerende goederen als heffingsmaatstaf de waarde zoals die 
voor de OGB wordt gehanteerd. Gelet op deze correlatie tussen de 
omslagheffing en de OGB-heffing, moest ook de objectsafbakening op 
elkaar worden afgestemd, met name waar het betreft de objecten die in 
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de omslagheffing gebouwd worden betrokken. Aan die objectsafbakening 
is in artikel 4.17, eerste en tweede lid, van het ondeihavige ontwerp-
Waterschapswet nader inhoud gegeven. Daaraan ligt de gedachtengang 
ten grondslag dat een onroerend goed waar het gebouwde karakter 
overheerst en derhalve eventuele ongebouwde aanhorigheden een 
ondergeschikte rol spelen, als een gebouwd onroerend goed wordt 
aangemerkt voor de omslagheffing. Indien echter het ongebouwde 
karakter prevaleert, dan wordt een dergelijk onroerend goed als een 
ongebouwd onroerend goed beschouwd voor de omslagheffing, ondanks 
de aanwezigheid van gebouwde aanhorigheden. De keuze om het 
onroerend goed in te delen in ongebouwde en gebouwde onroerende 
goederen is ingegeven door de overweging dat de omslagheffing zo 
doelmatig mogelijk dient te verlopen. Dat in het nieuwe heffingssysteem 
verschillen zijn te constateren ten opzichte van het thans vigerende 
systeem dat is gebaseerd op een indeling in ongebouwde en gebouwde 
eigendommen in de zin van de grondbelasting, ligt voor de hand. Ik wil 
deze verschillen echter niet bestempelen als onvolkomenheden. 

De leden van de SGP-fractie beschouwden de instelling van omslag-
klassen primair als een verfijning van de kostentoedeling. Zij vonden het 
daarom minder voor de hand liggen om de wettelijke basis voor het 
instellen van omslagklassen op te nemen in het onderhavige artikel, dat 
betrekking heeft op de heffingsmaatstaf, in plaats van in artikel 4.18 dat 
een voorziening inhoudt voor de kostentoedeling. 

Dienaangaande wordt het volgende opgemerkt. 
Het oogmerk van de kostentoedelingsverordening, bedoeld in artikel 

4.18, is het totaal van de door het waterschap te maken kosten te 
verdelen over de onderscheiden categorieën van belanghebbenden, in 
aanmerking genomen de omvang van het belang dat elk van die categorieën 
heeft bij de taak van het waterschap. Deze kostentoedeling draagt dan 
ook een globaal karakter: grosso modo wordt het belang van een bepaalde 
categorie tot uitdrukking gebracht in bijvoorbeeld een percentage van het 
totale kostenbedrag. 

Het instellen van omslagklassen - en de indeling daarin van gebieden -
heeft tot doel een nadere nuancering aan te brengen in het individuele 
belang van een omslagplichtige bij de waterschapstaak binnen de 
categorie waartoe die omslagplichtige behoort. De indeling van de 
gebieden laat derhalve de kostenverdeling ingevolge de kostentoedelings-
verordening over de categorieën ongemoeid. Het belang dat een individuele 
omslagplichtige bij de waterschapstaak heeft wordt tot uitdrukking 
gebracht in de oppervlakte, c.q. de waarde van zijn onroerend goed. Deze 
oppervlakte of waarde vormt de heffingsmaatstaf waarop het tarief wordt 
toegepast. De fysieke gesteldheid van het gebied van het waterschap kan 
echter meebrengen dat een bepaald onroerend goed door zijn ligging 
meer of minder baat heeft bij de waterschapstaak in vergelijking met een 
ander onroerend goed van gelijke omvang of met een zelfde waarde dat 
in een ander deel van het waterschap is gelegen. Om deze onderlinge 
ongerechtvaardigde individuele belangenverschillen te elimineren, dient 
de heffingsmaatstaf te worden gecorrigeerd. Dat wordt bereikt door het 
gebied van het waterschap in te delen in omslagklassen. Na deze uiteen-
zetting zal het duidelijk zijn dat het instellen van omslagklassen in de 
eerste plaats betrekking heeft op het vaststellen van de grootten van de 
heffingsmaatstaven. Pas daarna vindt via de tariefstelling de individuele 
kostentoerekening plaats, die haar neerslag heeft in het bedrag van de 
omslag. Gelet op de nauwe relatie tussen heffingsmaatstaf en omslag-
klassen, dient de regeling inzake de omslagklassen een plaats te krijgen 
in het artikel betreffende de heffingsmaatstaven, i.c. artikel 4.19. 
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Het besluit tot instelling van omslagklassen - ook wel classificatiebesluit 
genoemd - vormt op zich zelf een zelfstandige regeling. Bij de totstand-
koming daarvan is de inspraakverordening van toepassing. Ingevolge 
artikel 4.19, derde lid, van het ingediende wetsvoorstel is het besluit tot 
instelling van omslagklassen niet onderworpen aan de goedkeuring van 
gedeputeerde staten, zulks in tegenstelling tot de kostentoedelingsveror 
dening (artikel 4.18, derde lid). Dit impliceert dat tegen een dergelijk 
besluit beroep open staat op gedeputeerde staten (artikel 5.6), waarna 
vervolgens tegen de beslissing van gedeputeerde staten beroep open 
staat op de Kroon (artikel 5.8). 

Bij nadere beschouwing lijkt dit niet een voor de hand liggende 
rechtsgang. Evenals de kostentoedelingsverordening een van de grond-
slagen vormt voor de tariefstelling, zo vormt het besluit tot instelling van 
omslagklassen de basis voor de berekening van de heffingsmaatstaven. 
Deze twee regelingen tezamen met de belastingverordening - waarin ook 
het tarief is opgenomen - zijn bepalend voor het bedrag van de verschul-
digde omslag. Eerder in deze memorie heb ik bij de beantwoording van 
vragen over artikel 4.18 reeds gewezen op de onderlinge samenhang 
tussen de drie regelingen. Naar mijn mening dient voor het besluit tot 
instelling van omslagklassen na de vaststelling daarvan door het algemeen 
bestuur dezelfde procedure te worden gevolgd als die voor de kostentoe-
delingsverordening en de belastingverordening. Het derde lid van artikel 
4.19 van het ingediende wetsvoorstel - in het gewijzigd ontwerp: het 
vierde lid - is in deze zin gewijzigd bij nota van wijziging. 

Ingevolge dit nieuwe vierde lid heeft het algemeen bestuur de bevoegd-
heid een verordening vast te stellen, waarin omslagklassen voor onroerende 
goederen worden ingesteld teneinde te voorkomen dat verschillen in 
hoedanigheid of ligging leiden tot onevenredig voor- of nadeel voor de 
omslagplichtigen. Op deze omslagklassenverordening is de inspraakver-
ordening van toepassing. De omslagklassenverordening is onderworpen 
aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. Alleen indien gedeputeerde 
staten algehele of gedeeltelijke goedkeuring onthouden, staat beroep 
open op de Kroon. 

Evenals dat het geval is bij de kostentoedelingsverordening, kan ook de 
omslagklassenverordening worden getoetst door de belastingrechter. 
Deze kan de verordening geheel of gedeeltelijk onverbindend verklaren. 
Dat zal zeker het geval zijn wanneer toepassing daarvan leidt tot een 
onredelijke of willekeurige belastingheffing die de wetgever bij het 
toekennen van de onderwerpelijke verordenende bevoegdheid niet voor 
ogen kan hebben gehad. Nu in het gewijzigde derde lid van artikel 4.19 
(thans vierde lid) het goedkeuringsvereiste is opgenomen, dient de in 
artikel 4.29, aanhef en onderdeel c, vervatte bepaling dat ten aanzien van 
de omslagklassenverordening bezwaren en beroep op grond van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen niet is toegestaan, te vervallen. 

Naar zijn aard past de eerste volzin van het derde lid (thans vierde lid) 
van artikel 4.19 volgens het ingediende wetsvoorstel daarin niet. Die zin 
bevat het voorschrift dat het tarief per eenheid van de heffingsmaatstaf 
gelijk is. Dit voorschrift is thans opgenomen in een apart lid, t.w. het bij 
nota van wijziging aan artikel 4.19 toegevoegde nieuwe vijfde lid. 

Tenslotte moet er op worden gewezen dat de in het tweede lid voor de 
omslagheffing gebouwd geregelde aansluiting bij de heffingsmaatstaf 
voor de onroerend-goedbelastingen ingevolge de gemeentewet, niet 
betekent dat voor die omslag ook de betreffende bepalingen van de 
gemeentewet en het Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelastingen 
rechtstreeks van toepassing zijn. De in die bepalingen opgenomen 
vrijstelling voor kerkelijke gebouwen en hun aanhorigheden, waarnaar de 
leden van de SGP-fractie informeerden, geldt dus niet voor waterschaps-
lasten. De hier gesignaleerde vrijstellingsbevoegdheid betekent voor de 
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omslagheffing door het waterschap dat, waar voor sommige belastbare 
objecten er geen heffingmaatstaf voorkomt in het bestand van de 
gegevens voor de gemeentelijke onroerend-goedbelasting, het waterschap 
deze zelfstandig moet bepalen. De normen van de gemeentewet, met 
name die zijn opgenomen in het Besluit gemeentelijke onroerend-goed 
belastingen, zullen ook daarvoor zoveel mogelijk toepassing moeten 
vinden. Een voorschrift van die strekking is bij nota van wijzigingen 
ingevoegd als nieuw derde lid. 

Artikel 4.20 

De leden van de CDA-fractie vroegen of het in het tweede lid bepaalde 
- t.w. dat aanslagen die een bij de belastingverordening te bepalen 
bedrag niette boven gaan -we l overeenstemt met het Besluit gemeentelijke 
on roerend goed belastingen. 

De zin van de vaststelling van een dergelijke benedengrens vindt zijn 
oorzaak in de omstandigheid dat beneden een bepaald heffingsbedrag de 
belastingopbrengst niet meer opweegt tegen de perceptiekosten. Die 
kosten behoeven niet zonder meer voor elk waterschap gelijk te zijn. 
Mede om die reden kan de vaststelling van de hoogte van het bedrag, 
waaronder geen aanslag wordt opgelegd, het beste aan het waterschap 
zelf worden overgelaten. Hetzelfde zou ook kunnen worden gesteld ten 
aanzien van de gemeentelijke onroerend-goedbelastingen, ware het niet 
dat de invordering daarvan centraal wordt vezorgd door de rijksbelas-
tingdienst. Zolang dat het geval is, ligt de hantering van een uniforme 
benedengrens voor die belastingen voor de hand. 

Uit het voorgaande vloeit voort dat de door een waterschap gehanteerde 
benedengrens voor het opleggen van een aanslag een andere kan zijn dan 
die welke voor de gemeentelijke onroerend-goedbelastingen geldt 
ingevolge het Besluit gemeentelijke onroerend goedbelastingen (thans is 
dit op grond van artikel 10, tweede lid, een bedrag van f20). 

Gezien verder de verschillen in perceptiekosten van de verschillende tot 
belastingheffing bevoegde overheden zou een uniform landelijk minimum-
bedrag evenmin op zijn plaats zijn. 

Hoofdstuk XVII De heffing en invordering van Waterschapsbe-
lastingen 

Artikel 4.23 e. v. 

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de SGP-fractie zij 
verwezen naar het in deze memorie gestelde onder artikel 4.27. 

Artikel 4.24 

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie waarom 
artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen buiten toepassing 
wordt verklaard voor de heffing van waterschapsbelastingen, wordt het 
volgende opgemerkt. 

Het genoemde artikel 62 bevat een delegatiebepaling, krachtens welke 
de wetgever in formele zin aan de Minister van Financiën de bevoegdheid 
verleent met betrekking tot de heffing van rijksbelastingen, algemeen 
verbindende regels uit te vaardigen ter uitvoering van de belastingwet. 
Deze regels worden gegeven in de vorm van een ministeriële regeling. In 
de organisatie van het waterschap is geen plaats voor een dergelijke 
delegatie van wetgeving. Ingevolge artikel 4.12 is het algemeen bestuur 
het aangewezen orgaan dat een belastingverordening vaststelt. Artikel 
4.1 3 schrijft voor dat de belastingverordening alles moet bevatten dat 
relevant is voor de heffing en de invordering van een waterschapsbelasting. 
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Ook al zou artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van 
toepassing zijn op waterschapsbelastingen, dan nog zou het algemeen 
bestuur de uitvoeringsvoorschriften slechts kunnen vaststellen bij 
belastingverordening. Naast artikel 4.13 van de Waterschapswet vervult 
artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan ook geen 
functie. 

in dit verband wordt opgemerkt dat artikel 62, hoewel het niet buiten 
toepassing is verklaard voor de gemeentelijke belastingen, met betrekking 
tot de regelgeving voor die belastingen in feite een dode lette: 'r>. 
Ingevolge artikel 270 van de gemeentewet, dat inhoudelijk gelijk is aan 
artikel 4.13 van de Waterschapswet, dienen evenetns alle algemeen 
verbindende regels met ben king tot een gemeen' jke belasting te 
worden opgenomen in een bei ótingverordening. 

Artikel 4.27 

Al enige tijd bestaat de behoefte aan een wettelijke basis voor het 
kunnen verenigen van aanslagen van meerdere waterschappen op één 
aanslagbiljet, waarnaar de leden van de CDA-fractie en die van de 
SGP-fractie vroegen. Teneinde dit zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren 
is besloten daarvoor niet het tijdstip van inwerkingtreding van de Water-
schapswet af te wachten, maar de daarvoor noodzakelijke aanpassing in 
de huidige Bevoegdhedenwet waterschappen tot stand te brengen. Dit 
zal geschieden bij een binnenkort aanhangig te maken wetsvoorstel tot 
herziening van de formele belastingbepalingen in de Provinciewet. 

Daarnaast wezen de leden van de CDA-fractie op de mogelijkheid tot 
het verenigen van aanslagen van een gemeente en een waterschap op 
één aanslagbiljet, waaraan - naar deze leden veronderstellen - behoefte 
is gezien de groeiende samenwerking op dit punt en ook uit een oogpunt 
van kostenbesparing. 

Dienaangaande wordt het volgende opgemerkt. Er is inderdaad sprake 
van een groeiende samenwerking tussen gemeenten en waterschappen 
bij het opbouwen van bestanden die ten dienste staan van hun eigen 
belastingheffing. De huidige wettelijke bepalingen staan een dergelijke 
samenwerking niet in de weg. Bij verdergaande samenwerking zou de 
behoefte kunnen bestaan aan het verenigen van belastingaanslagen in 
zowel gemeentelijke belastingen als in waterschapsbelastingen op een 
aanslagbiljet. Daarbij moet dan wel bedacht worden dat deze procedure 
in enigerlei vorm ten koste gaat van de autonomie van de deelnemende 
gemeente of het deelnemende waterschap. Voorts mag niet uit het oog 
worden verloren dat een aantal voorzieningen van formeel fiscaalrechtelijke 
aard moet worden getroffen. In dit verband wordt bij wijze van voorbeeld 
genoemd de vraag welke - gemeentelijke of waterschappelijke - instantie 
bevoegd is tot de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften en wie 
bevoegd is uitstel van betaling of kwijtschelding van belasting te verlenen. 
Vooralsnog bestaat onvoldoende inzicht in de werkelijke behoefte aan een 
geïntegreerde heffing en invordering van gemeentelijke en waterschaps-
belastingen. Gelet op deze omstandigheid acht ik het thans prematuur 
om een wettelijke regeling terzake in het leven te roepen. Bovendien is 
daarvoor ook de medewerking van de Minister van Binnenlandse Zaken 
vereist en zal een dergelijke mogelijkheid ook in de gemeentewet moeten 
worden opgenomen. Mocht blijken dat aan een dergelijke integratie 
daadwerkelijk behoefte bestaat, dan dient naar mijn mening het wettelijke 
kader daarvoor te worden geschapen. 

De leden van de VVD-fractie vroegen of niet kan worden overwogen 
om over te gaan tot een centrale inning en tot een biljet waarbij een 
duidelijke omschrijving van de bestemmingen en de daaruit voortvloeiende 
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uitgaven is gevoegd. In het voorgaande is reeds uiteengezet dat centrale 
inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen vooralsnog niet 
mogelijk is en daardoor ook niet de vereniging van aanslagen in beide 
soorten belastingen op één aanslagbiljet. Thans reeds voegen een aantal 
gemeenten en een aantal waterschappen bijsluiters bij de aanslagbiljetten, 
waarin uitleg wordt gegeven van doel en strekking van de desbetreffende 
heffingen. 

Artikel 4.29 

Alvorens tot beantwoording van de over dit artikel gestelde vragen over 
te gaan merk ik op dat artikel 4.29 is vervallen bij nota van wijziging. Bij 
de beantwoording van de vragen over de artikelen 4.18 en 4.19 eerder in 
deze memorie werd dat reeds gemeld. 

De leden van de VVD-fractie vroegen zich af waarom met deze bepaling 
een wezenlijk verschil is aangebracht ten opzichte van de beroepsmoge-
lijkheid voor degenen die zijn onderworpen aan met name gemeentelijke 
belastingen. Ook de leden van de CDA-fractie hebben elders in het 
voorlopig verslag een opmerking van die strekking gemaakt. 

Artikel 4.29 volgens het ingediende wetsvoorstel bevat dezelfde 
regeling als thans is vervat in artikel 1 7 van de Bevoegdhedenwet 
waterschappen. De regeling van artikel 17 bepaalt dat de rechtsmiddelen 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet kunnen worden 
aangewend tegen de bestrijding van een waterschapsomslag op grond 
van de betwisting van de juistheid van de begroting van het waterschap 
of van een besluit tot indeling van percelen in omslagklassen, welke 
immers van invloed zijn op de hoogte van de omslag. In artikel 4.29 van 
het ingediende ontwerp is aan deze twee uitsluitingsgronden bovendien 
toegevoegd de betwisting van de juistheid van de kostentoedelingsveror-
dening, bedoeld in artikel 4.18 van het wetsvoorstel. De ratio van de 
uitsluiting van de rechtsmiddelen van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen is gelegen in de omstandigheid dat volgens de bepalingen van het 
ingediende wetsvoorstel reeds was voorzien in een administratieve 
rechtsgang bij de Kroon met betrekking tot het classificatiebesluit en de 
kostentoedelingsverordening. De mogelijkheid om over dezelfde zaak 
tweemaal te procederen was naar mijn mening onnodig en ongewenst. 

Zoals eerder in deze memorie is uiteengezet met betrekking tot de 
artikelen 4.18 en 4.19 is de regeiing inzake de totstandkoming van de 
kostentoedelingsverordening en de omslagklassenverordening (classifica-
tiebesluit) in zoverre gewijzigd en geüniformeerd dat beide verordeningen 
voortaan door gedeputeerde staten dienen te worden goedgekeurd, 
terwijl beroep op de Kroon is uitgesloten, tenzij gedeputeerde staten 
daaraan gehele of gedeeltelijke goedkeuring hebben onthouden. In een 
gelijke regeling voor de belastingverordening was reeds voorzien in artikel 
4.14 van het wetsvoorstel. Nu tegen een goedgekeurde kostentoedelings-
verordening of omslagklassenverordening geen beroep op de Kroon 
openstaat, ligt het voor de hand dat deze verordeningen - naast de 
belastingverordening - getoetst moeten kunnen worden door de belasting-
rechter in het kader van een procedure over de juistheid van een 
waterschapsomslag. 

Evenals de belastingverordening, de kostentoedelingsverordening en 
eventueel de omslagklassenverordening is ook de begroting van invloed 
op de hoogte van de omslag. Gelet op deze omstandigheid ligt het bij 
nader inzien niet voor de hand de toetsing van de begroting door de 
belastingrechter uit te sluiten, temeer daar volgens het ingediende 
wetsvoorstel de begroting niet meer door gedeputeerde staten wordt 
goedgekeurd en tegen de begroting geen beroep op de Kroon openstaat. 
Het aanvankelijke motief van het voorkomen van een dubbele rechtsgang 
- Kroon naast belastingrechter - gaat dan ook niet op. 
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Na het vorenstaande behoeft de suggestie van de leden van de CDA-
fractie een toetsing van de kostentoedelingsverordening door de belasting-
rechter mogelijk te maken in de gevallen waarin toepassing van die 
verordening zou leiden tot een willekeurige of onredelijke belastingheffing, 
naar mijn mening geen behandeling meer. In dit verband merk ik op dat 
volgens de jurispridentie de belastingrechter in het algemeen regelingen 
van lagere overheden die door een hoger orgaan zijn goedgekeurd, 
slechts marginaal toetst. Dat zal naar verwachting ook het geval zijn met 
de belastingverordening, de kostentoedelingsverordening en omslag-
klassenverordening die alle door gedeputeerde staten moeten worden 
goedgekeurd. Met betrekking tot de twee laatst genoemde verordeningen 
komt daar nog bij dat de vc - rjschreven voorberen .sprocedure door 
middel van tervisielegging en oe mogelijkheid tot inspiaai' (hezwaarschrif-
tenprocedure) een extra waarborg biedt voor een zorgvuldige totstandko-
ming van de desbetreffende regelingen. 

Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid dat artikel 4.29 bij 
nota van wijziging wordt geschrapt. 

Artikel 4.40 

Naar aanleiding van de desbetreffende opmerking van de leden van de 
CDA-fractie is het eerste lid van dit artikel in die zin aangepast dat de 
bevoegdheid tot het verlenen van afschrijving van een waterschapsbelas-
ting uitdrukkelijk wordt toegekend aan het dagelijks bestuur, nadat 
daartoe een voorstel is gedaan door de ambtenaar die is belast met de 
invordering van waterschapsbelastingen. Daarmee wordt aangesloten bij 
de huidige praktijk waarin de met de invordering belaste ambtenaar als 
eerste wordt geconfronteerd met de betalingsonmacht van de belasting-
schuldige, waarna hij voorstelt gehele of gedeeltelijke afschrijving te 
verlerren. 

Voorts is van deze gelegenheid gebruik gemaakt het derde lid van 
artikel 4.40 te laten vervallen, omdat de daarin vervatte verwijzing naar 
het tweede lid van artikel 17 van de Invorderingswet 1845 niet meer 
klopt. Die verwijzing heeft betrekking op de zogenaamde uitstelrente die 
evenwel sedert 1 april 1987 als zodanig niet meer bestaat, omdat deze is 
opgegaan in de invorderingsrente, welke is geregeld in de nieuwe 
artikelen 1 8 tot en met 18c van de Invorderingswet 1845. 

TITEL V HET TOEZICHT OP HET WATERSCHAPSBESTUUR 

Hoofdstuk XVII I De goedkeuring van besluiten 

Artikel 5.1. 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of niet veel meer ter regeling 
in de Wet op de Waterhuishouding zou moeten worden overgelaten in 
hoeverre besluiten die de waterstaat betreffen aan goedkeuring zijn 
onderworpen. 

Het voorgestelde artikel laat uitdrukkelijk open dat in de sectorwetgeving 
een goedkeuringsvereiste wordt opgenomen. Zo gesteld, vormt de vraag 
van deze leden primair een punt voor de Wet op de Waterhuishouding. 
Bij de schriftelijke behandeling van die wet is, ook na het uitbrengen van 
het voorlopig verslag op het onderhavige wetsontwerp, op dit punt niet 
meer of anders naar voren gekomen dan dat de in artikel 5.1 van dit 
wetsontwerp (Waterschapswet) bedoelde besluiten tot regeling van de 
waterbeheersing, de zg. peilbesluiten, een plaats zouden moeten krijgen 
in eerstgenoemde wet. 

Daarmee is ook de vraag van het in die wet (in plaats van eventueel in 
het reglement) te regelen goedkeuringsvereiste van waterschapsbesluiten, 
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die onder de algemene - afgrenzende - bepaling van artikel 5.1 vallen, 
beperkt tot die categorie besluiten. Voor het overige njkt me dat ten 
aanzien van het door deze leden (als voorbeeld) genoemde brengen van 
een sloot op een legger toch moeilijk kan worden aangenomen dat ook 
daarvoor het motief voor preventief toezicht, t.w. de noodzaak tot 
«inbedding in het algemeen bestuur», geldt. 

Ingaande vervolgens op de vragen en opmerkingen waartoe artikel 5.1 
aanleiding gaf bij de leden van de SGP-fractie, kan het volgende worden 
gesteld. 

Artikel 133, vierde lid, van de Grondwet schrijft voor dat het provinciale 
(en overige) toezicht op de waterschappen wordt geregeld bij wet. 
Overeenkomstig het in het eerste lid van datzelfde artikel aangeduide 
primaat van de provinciale wetgever regelt het wetsontwerp in artikel 5.1 
e.v. niet het toezicht in volle omvang (door bijvoorbeeld aan te geven 
welke besluiten aan preventief toezicht van gedeputeerde zijn onderwor-
pen) maar geeft het de algemene begrenzing aan waarbinnen de provinciale 
wetgever zelf inhoud geeft aan de wijze van het voorafgaand toezicht. De 
daarin gelegen beperking van de mogelijke keuze tussen preventief en 
repressief toezicht, die neerkomt op een terugdringen van het preventief 
toezicht, wordt in de als bijlage van de memorie van toelichting opgenomen 
«dereguleringstoets» genoemd als een van de doelstellingen die aan het 
stellen van wettelijke regels in de zin van artikel 133 Grondwet ten 
grondslag ligt. Omdat het hier gaat om terugdringen van het preventief 
toezicht als onderdeel van het regeringsbeleid in het algemeen, wordt in 
de betreffende alinea op de bladzijde 108, waarnaar deze leden verwezen, 
zijdelings opgemerkt dat dit terugdringen een essentieel element is bij de 
herziening van de gemeente- en de Provinciewet. 

Met die verwijzing wordt de motivering voor het preventief toezicht en 
de inkleding daarvan nog niet op een lijn gesteld met vragen die de 
beperking van het toezicht op gemeentelijke en provinciale besluiten 
betreffen. Onverlet blijft dat de weging van de mate waarin provinciaal 
preventief toezicht op de taakuitoefening van waterschappen blijft 
geboden, een zelfstandige beoordeling vergt. Elders in deze memorie van 
antwoord, zoals in de algemene uiteenzetting bij Titel II is - mogelijk ten 
overvloede - nog eens gewezen op het feit dat een van de punten ter 
rechtvaardiging van het voor de lokale en regionale waterstaatszorg 
bestaan van functioneel bestuur naast algemeen bestuur nu juist is de 
«inbedding» in dat algemeen bestuur van een tot bepaalde taken afgeba-
kende vorm van waterstaatszorg. Provinciaal toezicht behoort tot de 
middelen tot die inbedding. De vormgeving van het toezicht - waarbij valt 
te denken aan preventief of repressief toezicht, al dan niet in combinatie 
met een vorm van positief toezicht - zal mede afhangen van de vormgeving 
van andere sturingselementen, waarvan de in waterstaatswetgeving 
voorziene of beoogde provinciale planning op hoofdlijnen wel de belang-
rijkste is. 

De door de leden van de SGP-fractie bedoelde werking van de Tijdelijke 
Wet Kroongeschillen betekent voor de Waterschapswet dat van de 
besluiten van gedeputeerde staten waarvan in Titel V kroonberoep 
openstaat voor belanghebbenden slechts in bepaalde gevallen, nl. indien 
het gaat om besluiten van algemene strekking, de beslissing niet behoeft 
te worden genomen door de Afdeling geschillen van bestuur maar door 
de Kroon. Dit zijn de besluiten van gedeputeerde staten die betrekking 
hebben op de besluiten van het waterschapsbestuur tot regeling van de 
waterbeheersing, waarvan, al naar gelang gedeputeerde staten hun 
besluit hebben genomen uit hoofde van voorafgaand toezicht of uit 
hoofde van administratief beroep, kroonberoep openstaat krachtens 
artikel 5.4 jo artikel 5.1, eerste lid, respectievelijk artikel 5.8 jo artikel 5.6, 
eerste lid, onderdeel a. Hetzelfde geldt de in beroep gegeven beslissingen 
over besluiten tot vaststelling of wijziging van een keur (artikel 5.8 jo 
artikel 5.6, eerste lid, onderdeel d). 
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Volledigheidshalve worden hier ook vermeld de vernietigingsbesluiten 
van gedeputeerde staten, waartegen artikel 5.14 kroonberoep openstelt 
voor het waterschapsbestuur en waarover niet de Afdeling maar de Kroon 
beslist. 

Artikel 5.4. 

De huidige redactie levert het bezwaar op dat zij, tengevolge van een 
duidelijke discrepantie tussen het eerste en het derde lid, in feite twee 
niet parallel lopende beroepstermijnen biedt voor derden belanghebben-
den. Zie ook: J.J.I. Verburg in «Waterschap en Rechtsbescherming» 
(Bestuurswetenschappen jrg. 1988 nr. 6). Dit punt dient dus eenduidig te 
worden gemaakt. Daarbij ligt het voor de hand dat, terwijl voor het 
waterschapsbestuur de gebruikelijke beroepstermijn van een maand (na 
verzending van het besluit) behoort te gelden, zulks niet het geval kan zijn 
ten aanzien van derden belangbehhenden voor wie juist het tweede lid 
met het oog op de kenbaarheid van het eventueel te bestrijden besluit 
voorziet in een publicatieverplichting voor het waterschapsbestuur. 

Derhalve is bij nota van wijzigingen op dit artikel een verbetering 
aangebracht die dit laatste buiten twijfel stelt. 

Voorts is, naar aanleiding van de opmerking van de leden van de 
PvdA-fractie het onderhavige artikel aangevuld met een omschrijving van 
het begrip «belanghebbenden» die aansluit op elders gegeven omschrij-
vingen zoals recentelijk in het (ontwerp van) Wet op de Waterhuishouding. 

Hoofdstuk X IX Het beroep tegen besluiten 

Algemeen 

De leden van de VVD-fractie vroegen of en op welke wijze er voor 
waterschappen duidelijke en directe mogelijkheden zijn voor kroonberoep. 
Ik neem aan dat die vraag niet zozeer rechtstreeks doelt op de in dit 
hoofdstuk medegeregelde beroepsgang tegen door gedeputeerde staten 
in beroep genomen beslissing als wel op de positie van het waterschap 
bij ministeriële goedkeuring van provinciale besluiten inzake vaststelling 
of wijziging van het reglement. Dit valt af te leiden uit de constatering die 
deze leden op hun vraag deden volgen, nl. dat de minister voor het 
nemen van een beslissing over een geschil niet de Raad van State 
behoeft te horen. 

Op dit punt is in deze memorie, mede vanwege opmerkingen van 
gelijke strekking van de kant van andere fracties, ingegaan bij artikel 1.5, 
waarnaar moge worden verwezen. 

Het lid van de GPV-fractie betreurde dat het parlement zich in feite niet 
had kunnen uitspreken over het al dan niet gebruik maken van de grond-
wettelijke mogelijkheid om de beslissing van bestuursgeschillen tussen 
waterschappen op te dragen aan een ander orgaan dan de Kroon. 

Inderdaad verliep de termijn van 5 jaar die voor die mogelijkheid in de 
additionele grondwetsbepaling (artikel XXIX) was gesteld in feite op 1 7 
februari 1988, terwijl het wetsontwerp werd ingediend op 11 juni 1 987. 
Dit betekende op zich niet dat het parlement daarmee werd geplaatst 
voor een voldongen feit, doch wel - het zij erkend - dat wanneer het 
parlement, en met name de Tweede Kamer, het met dit voorstel niet eens 
zou zijn, de tijdsperiode voor discussie en, afhankelijk van de uitkomst 
daarvan, de indiening en behandeling van een afzonderlijk wetje beperkt 
zou zijn geweest. 
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Artikel 5.8 

Zoals de leden van de SGP-fractie hebben opgemerkt, houdt het 
openen van kroonberoep, voor zonder meer alle in artikel 5.6, eerste lid 
omschreven categorieën besluiten, een discrepantie in ten opzichte van 
de memorie van toelichting. Deze vermeldt ten aanzien van de legger en 
het classificatiebesluit (in het oorspronkelijk ontwerp beiden vermeld in 
een afzonderlijk tweede lid van artikel 5.6) dat zij als verzamel beschikkingen 
zijn te beschouwen zodat moet worden uitgegaan van arob-beroep. Bij de 
nieuwe formulering van artikel 5.6, naar aanleiding van het advies van de 
Raad van State is verzuimd de verwijzing in artikel 5.8 naar de voor 
kroonberoep vatbare besluiten aan te passen. Dit is bij nota van wijzigingen 
hersteld. Hierdoor is het kroonberoep conform de memorie van toelichting 
beperkt tot besluiten betreffende regeling van de waterbeheersing en de 
aanleg of verbetering van waterstaatswerken. 

Verder staat ook kroonberoep open tegen besluiten aangaande keuren. 
Zoals immers bij het voorstel om beroep (in eerste instantie) te openen 
op gedeputeerde staten is overwogen, kunnen keuren naast algemene 
verboden ook tamelijk concrete verplichtingen of beperkingen bevatten. 
Die omstandigheid ontneemt aan keuren echter niet het karakter van 
besluit van algemene strekking. 

TITEL VI OVERGANGS- EIM SLOTBEPALINGEN 

Artikel 6.4 

Zoals wordt opgemerkt door de leden van de SGP-fractie kan artikel 
6.4 komen te vervallen. Immers de daarbedoelde wet, die de minderjarig-
heid doet eindigen bij achttien jaar, is totstandgekomen op 1 juli 1 987 
(Stb. 287) en is inwerkinggetreden op 1 juli 1988. 

Artikel 6.5 

De verwijzing naar het artikel 2.21 dient te worden gewijzigd in die naar 
artikel 2.20, tweede lid. 

Artikel 6.6 

De verwijzing naar artikel 4.18, tweede lid, moet zijn naar artikel 4.18, 
eerste lid. 

Artikel 6.7 

Uit de praktijk van de vaststelling en herziening van waterschapsregle-
menten komt nu reeds naar voren dat de colleges van provinciale staten 
zoveel mogelijk plegen te anticiperen op de Waterschapswet door het 
volgen van het ontwerp. Aanwijzingen dat vervolgens een termijn van drie 
jaren te weinig tijdsruimte zou bieden voor invoering van de op basis van 
de definitieve wetstekst (nader) herziene waterschapsreglementen, zijn er 
tot nu toe niet. 

De leden van de SGP-fractie die hiernaar vroegen, vroegen ook nog de 
aandacht voor een onder de berichten in Waterschapsbelangen (jaargang 
1988, blz. 51) opgenomen artikel, waarin wordt gesteld dat die termijn te 
krap is. 

Aangezien die veronderstelling niet is geadstrueerd, is ook niet duidelijk 
waar de auteur deze op baseert. Wel worden in dat artikel voorbeelden 
genoemd, waaruit zou moeten blijken dat het ontwerp tekort schiet in het 
overgangsrecht. Het door de auteur gegeven voorbeeld van een bestuur 
dat, gekozen zijnde voor zes jaar maar bij de inwerkingtreding reeds vier 
jaar zitting hebbend, op dat tijdstip «door zijn stoel zakt», gaat echter niet 
op. 
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Weliswaar stelt artikel 2.4 dat de leden (tegelijk) worden gekozen voor 
vier jaar, maar de wet verbindt geen terugwerkende kracht aan die 
bepaling (evenmin als aan andere) en heeft geen werking ten aanzien van 
eerdere verkiezingen. 

Enige van de verder in het artikel gemaakte opmerkingen komen 
overeen met, of lopen althans parallel, met opmerkingen in het verslag, 
zodai de reactie daarop tevens is te zien als een reactie naar aanleiding 
van dat artikel. Zo bijvoorbeeld die welke betrekking hebben op de kring 
van degenen aan wie de bevoegdheid is toegekend to 1 van 
kandidaten (zie bij de artikelen 2.6 en 2.8). 

Artikel 6.10 

In de memorie van toelichting (blz. 86) is gesteld dat de v.'dterschappen 
van de grondkamer de gegevens kunnen verkrijgen waar zij behoefte aan 
hebben voor het pachtersstemrecht en de pachtersomslag. Teneinde dit 
ook te kunnen waarborgen is door de in dit artikel opgenomen bepaling 
voorzien in de verplichting tot gegevensverstrekking. Inmiddels is echter 
gebleken dat de gegevens, waarover de grondkamer beschikt uit hoofde 
van periodiek goedgekeurde pachtovereenkomsten, niet volledig kunnen 
beantwoorden aan het doel waarvoor waterschappen deze behoeven. Dat 
doel is immers gelegen in een pachtregistratie die niet alleen de geactua-
liseerde tenaamstelling van de pachters bevat maar ook de daarbij 
behorende kadastrale gegevens. Zoals reeds bij artikel 4.1 8 is betoogd 
ziet het er naar uit dat de waterschappen ieder voor zich een pachtregistratie 
opzetten met gebruikmaking van de gegevens van de grondkamer. Een 
belangrijke bijdrage aan die pachtersregistratie zou kunnen zijn dat de 
grondkamer de gegevens omtrent goedgekeurde pachtovereenkomsten 
gelijktijdig doorzendt aan het kadaster ter verwerking in het onroerend-
goedbestand. Aldus ontstaat bij het kadaster een registratie van de 
gebruikstoestand dat wordt bijgehouden door het kadaster en dat de 
waterschappen tegen betaling van kosten ter beschikking wordt gesteld. 
Bij de behandeling van het ontwerp-Kadasterwet (TK 1981-1982, nr. 
1 7 496) is door mijm ambtgenoot van Volksgezondheid, Ruimtelijke 
Ordening en Milieuhygiëne op een vraag van het lid van de Tweede 
kamer, mr. J.T. van den Berg, verklaard dat de geautomatiseerde kadastrale 
registratie (AKR) zonder bezwaar voor een zodanige vorm van gebruiksre-
gistratie kan worden ingericht en dat de Dienst van het Kadaster en de 
Openbare Registers dan ook tot zodanige dienstverlening aan de water-
schappen in staat is (UCV 65 en 66 van 8 en 9 juni 1988). Wel zal nog 
moeten worden nagegaan in hoeverre en onder welke voorwaarden de 
waterschappen van die mogelijkheid gebruik willen maken. 

Aan het verzoek van de leden van de CDA fractie om een uiteenzetting 
over de wijze en de termijn waarop het Pachtnormenbesluit zal worden 
gewijzigd en alsdan de correctie op de pachtsom zal worden uitgevoerd 
kan ik in dit stadium nog geen nadere mededelingen doen. 

Wetstechnische opmerkingen 

ad A en B. De hier gemaakte opmerkingen die de aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek, de interpunctie en nog een enkel ander redactioneel 
punt betreffen, hebben geleid tot de nodige aanpassingen van de wetstekst. 

ad C. Gesteld wordt hier dat artikel 611, tweede lid, dat de minister van 
Justitie opdraagt te zorgen voor een juiste nummering van de artikelen 
e tc , overbodig is, aangezien zulks blijkens artikel 99 van het reglement 
van Orde van de Tweede Kamer een aangelegenheid is van haar Voorzitter. 

Voor dit laatste wordt bij die opmerking ook verwezen naar de betreffende 
passage in het draaiboek voor de wetgeving. 
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De strekking van het artikellid is geenszins voorbij te gaan aan de 
bevoegdheid van de Voorzitter van de Tweede Kamer of om de daarin 
opgenomen bepaling te doen prevaleren boven het bepaalde in het 
reglement van orde. De bedoeling is er een van zuiver praktische aard. De 
constructie is ook niet geheel nieuw. In de memorie van toelichting bij dit 
artikel wordt gewezen op het gebruik dat daarvan is gemaakt in artikel II 
van de Invoeringswet van Boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 
Eveneens in het voetspoor daarvan is een bepaling van gelijke strekking 
opgenomen in het ontwerp-gemeentewet, het ontwerp-Provinciewet en 
het ontwerp Scheepvaartverkeerswet (Kamerstukken II 1985-1986, 
19403, 1986-1987, 19836 en 1987-1988, 20289). 

Nochtans moet worden toegegeven dat de bedoeling uit de memorie 
van toelichting op het onderhavige wetsontwerp niet duidelijk naar voren 
komt. Het praktisch belang, of beter, de praktische noodzaak, is gelegen 
in de mogelijkheid dat het wetsontwerp, en derhalve ook de memorie van 
toelichting, gedurende de gehele parlementaire behandeling blijft 
aansluiten bij die van het voorontwerp zoals het is toegezonden aan de 
Raad van State. Het achterwege blijven van vernummeringen vergemak-
kelijkt het terugvinden van de artikeltekst en van de verwijzing daarnaar in 
de begeleidende stukken. Van regeringswege is op grond van die 
overweging vernummering achterwege gelaten na het uitbrengen van het 
nader rapport aan de Koningin naar aanleiding van het advies van de 
Raad van State. Eenzelfde praktisch voordeel - t e n opzichte van het 
nadeel wanneer een omvangrijk ontwerp als het onderhavige na behande-
ling in de Tweede Kamer zou worden vernummerd terwijl de verwijzingen 
naar dezelfde wetsartikelen in de andere Kamerstukken, zoals memorie 
van toelichting etc , ongewijzigd blijven voortbestaan - kan worden 
bereikt voor de behandeling in de Eerste Kamer, indien de Voorzitter zou 
afzien van zijn bevoegdheid als omschreven in artikel 99 van het reglement 
van orde. Alleen in dat geval geschiedt de vernummering pas bij gelegen-
heid van de plaatsing in het Staatsblad (na toepassing van artikel 6.11, 
tweede lid). Teneinde dit laatste buiten twijfel te stellen, althans te 
verduidelijken, is aan de tekst van het artikellid toegevoegd dat de 
minister van Justitie de vernummering opnieuw vaststelt «voorzover 
nodig». 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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