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Na kennis te hebben genomen van de inhoud van de memorie van 
antwoord en de daarbij gevoegde nota van wijziging bleek er in de vaste 
Commissie voor Verkeer en Waterstaat', behoefte te bestaan een aantal 
vragen en opmerkingen ter beantwoording aan de regering voor te 
leggen. 

ALGEMEEN 

1 Samenstelling: 
Leden: De Beer (VVD), Rienks (PvdA), 
ondervoorzitter, Scherpenhuizen (WD) , 
Eversdijk (CDA), Castricum (PvdA), Spieker 
(PvdA), Hennekam (CDA), Zijlstra (PvdA), 
Veldhoen (PvdA), Van Vlijmen (CDA), 
voorzitter, Blauw (WD) , Nijland (CDA), 
Jorritsma Lebbink (WD), 
Tegelaar Boonacker (CDA), J.T. van den 
Berg (SGP), Lilipaly (PvdA), Wolffensperger 
(D66), Roosen-van Pelt (CDA), Biesheuvel 
(CDA), Feenstra (PvdA), Baas-Jansen (CDA) 
en Lonink (PvdA). 

Plv. leden: Korthals (WD), Melkert (PvdA), 
Lauxtermann (VVD), Van Noord (CDA), 
Kosto (PvdA), Swildens Rozendaal (PvdA), 
Wolters (CDA), Lankhorst (PPR), De Visser 
(PvdA), Oomen Ruijten (CDA), Te Veldhuis 
(WD), Frissen (CDA), Van Es (PSP), Koetje 
(CDA), Leerling (RPF), De Cloe (PvdA), 
Eisma (D66), Weijers (CDA), Schutte (GPV), 
Huys (PvdA), Reitsma (CDA) en Van Gelder 
(PvdA) 

De leden van de CD.A-fractie hadden met belangstelling en met 
waardering voor de bondige en duidelijke inhoud kennis genomen van de 
memorie van antwoord. Tevens hadden zij met erkentelijkheid geconsta-
teerd dat verschillende door hen gemaakte opmerkingen ertoe hebben 
geleid dat het wetsvoorstel bij eerste nota van wijziging op enkele onder-
delen is gewijzigd. 

Zij hadden in het algemeen met instemming van deze wijziging kennis 
genomen. Daarna is nog een tweetal nota's van wijziging ontvangen die 
meer betrekking hebben op juridisch-administratieve aanpassingen, in 
het bijzonder de waterschapsomslag betreffende. Ook deze hebben de 
instemming van de leden van de C.D.A. fractie. Op enkele elementen zal 
in het navolgende nog worden teruggekomen. De beantwoording van de 
vragen door de regering en de in het wetsvoorstel aangebrachte aanpas-
singen leidden de leden van de CD.A-fractie echter tot de conclusie, dat 
met beantwoording van de in het navolgende gestelde aanvullende 
vragen de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel zou kunnen 
worden afgerond. 

De leden van de CD.A-fractie beoordeelden het zeer positief dat het 
beginsel dat de zorg voor de regionale en lokale waterhuishouding en 
voor de waterkering primair taken zijn voor het waterschap in de wet 
wordt neergelegd. Daarmee zal de Waterschapswet de wettelijke basis 
vormen voor de bestuurlijke organisatie van de regionale en lokale water-
staatszorg in Nederland De leden van de C D A . fractie hadden met 
instemming kennis genomen van de door de regering genoemde organi-
satorische consequenties van het decentralisatiebeginsel, zoals het in 
waterschapsverband brengen van die taken en waterstaatswerken die 
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behoren tot de zorg voor de regionale en lokale waterhuishouding en de 
zorg voor de waterkering. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis 
genomen van de beschouwingen met betrekking tot de zogenaamde 
integrale watersysteembenadering en de betekenis daarvan voor de 
taakuitoefening door waterschappen. Zij onderschreven de opvatting van 
de regering dat deze benadering voor de waterschappen primair een 
bredere kijk op hun taak als waterbeheerder betekent, zonder dat dit er 
toe leidt dat het waterschap taken krijgt toebedeeld die weliswaar 
grenzen aan de waterstaatkundige verzorging van het gebied, doch 
daartoe niet als zodanig behoren. De leden van de C.D.A.-fractie 
meenden dan ook met de regering dat de waterschappen als functioneel 
bestuur ook in de toekomst berekend zijn om in het kader van de water-
systeembenadering hun taak als waterbeheerder vanuit een integrale 
beheersvisie doelmatig uit te oefenen. De in het wetsvoorstel neerge-
legde gedachten over de verbreding van de bestuurssamenstelling 
sluiten, zo zijn deze leden met de regering van oordeel, bij deze visie aan. 
Wel vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af wat in dit verband 
wordt bedoeld met de zinsnede over de opdracht die in het waterbeheer 
zou zijn gelegen tot behartiging van belangen welke niet direct het genot 
en gebruik van onroerend goed maar tevens het watersysteem in zijn 
totaliteit betreffen. Deze leden waren van oordeel dat het hierbij van 
essentieel belang is om onderscheid te blijven maken tussen de 
algemene en specifieke taakbelangen, die het waterschap actief heeft te 
behartigen en de verwante belangen, waarmee het waterschap bij de 
uitoefening van zijn taak rekening heeft te houden, maar waarvan de 
actieve behartiging niet als zodanig tot die taak behoort. De leden van de 
C.D.A.-fractie zouden er moeite mee hebben indien met de betreffende 
zinsnede zou worden bedoeld dat de waterschappen bestuurlijk verant-
woordelijk zijn voor een actieve behartiging van alle belangen die bij het 
watersysteem zijn betrokken, ook voor zover het daarbij gaat om 
verwante belangen. 

Voorts kan van de desbetreffende zinsnede naar hun oordeel ten 
onrechte de suggestie uitgaan dat het watersysteem in zijn totaliteit het 
object van de taakuitoefening van het waterschap zal vormen. Onder 
verwijzing naar het advies van de Raad van de Waterstaat met betrekking 
tot de notitie «Omgaan met Water» waarin wordt aangegeven dat de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het watersysteem als geheel 
over verschillende overheden, waaronder in de eerste plaats het water-
schap als waterbeheerder, bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de 
behartiging van de belangen van het watersysteem in zijn totaliteit. Voor 
een behartiging van deze belangen vanuit een integrale beheersvisie zal 
dan ook intensieve samenwerking tussen deze overheden nodig zijn, 
zowel op het strategische (planvorming) als op het operationele vlak. 
Gaarne zagen de leden van de C.D.A.-fractie een reactie op de boven-
staande beschouwingen. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden verder geconstateerd dat in de 
memorie van antwoord op verschillende plaatsen sterk de nadruk wordt 
gelegd op het streven om kwantiteits- en kwaliteitsbeheer in één hand te 
brengen met het oog op integraal waterbeheer. Deze leden wilden ter 
zake opmerken dat zij het streven naar integraal waterbeheer als beleids-
doelstelling voor de waterhuishouding onderschrijven. Zij meenden 
evenwel dat het daarbij primair gaat om een inhoudelijke beleidsdoel-
stelling inhoudende dat in het kader van het beheer van het water 
rekening wordt gehouden met de relaties tussen de verschillende 
aspecten van het waterbeheer (met name kwaliteits- en kwantiteits-
beheer, maar ook vaarwegbeheer en het beheer van het grondwater). 
Het in één hand brengen van kwaliteits- en kwantiteitsbeheer kan een 
belangrijk middel zijn om een dergelijk gewenst samenhangend beheer 
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te bereiken. Er zijn echter ook andere middelen, bij vooibeeld in het 
kader van de planvorming en onderlinge afspraken op operationeel vlak, 
om deze doelstelling te bereiken. Het in één hand brengen van kwanti-
teits- en kwaliteitsbeheer is daarvoor niet strikt noodzakelijk. Ook de 
waterstaatkundige situatie in ons land vertoont een zo grote verschei-
denheid dat niet gewerkt kan worden met bestuurlijk-organisatorische 
modellen die zonder meer in het hele land toegepast kunnen worden. 
Alleen al het grote verschil tussen boezem- en poldergebieden en 
gebieden met hoge gronden kan een verschil in organisatie rechtvaar-
digen. 

Voorts kan het gewenst zijn in fasen toe te werken naar een eindsi-
tuatie. In één van die fasen kan gescheiden beheer wenselijk zijn, bij 
voorbeeld in de situatie dat de provincie het waterkwaliteitsbeheer aan 
zich heeft gehouden, en als eerste stap om dat beheer in waterschaps-
verband te brengen, een zuiveringschap opricht. Gelet op het feit dat er 
derhalve overwegingen zijn die gescheiden beheer kunnen rechtvaar-
digen, leek het de leden van de CD.A-fract ie minder gewenst om met 
het oog op integraal waterbeheer aan de wenselijkheid van het in één 
hand brengen van kwantiteits- en kwaliteitsbeheer een te dogmatisch 
karakter toe te kennen. In het kader van het oppertoezicht dient de 
provincie de ruimte te worden gelaten om ook andere overwegingen mee 
te laten wegen. Met andere woorden, deze leden beschouwen integraal 
waterbeheer vooral als een beleidsdoelstelling ten aanzien van het 
feitelijk beheer, waarmee ook bij de vormgeving van de waterschapsor-
ganisatie rekening moet worden gehouden zonder dit evenwel als enige 
bepalende factor aan te merken. Gaarne zouden de leden van de fractie 
een reactie van de regering op deze beschouwing hebben mede in het 
licht van wat de Unie van Waterschappen naar aanleiding van de 
memorie van antwoord ter zake heeft opgemerkt. 

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven voorts het oordeel van 
de regering dat de gewenste ontwikkeling moet leiden naar de vorming 
van waterschappen zoveel mogelijk per waterstaatkundige eenheid, 
zowel voor het kwantiteits- als het kwaliteitsbeheer. Zij onderschreven in 
dat verband ook de opvatting van de regering dat voor de schaalgrootte 
van enerzijds kwaliteits- en anderzijds kwantiteitsbeheer - op langere 
termijn - naar een nieuw evenwicht moet worden gezocht. Naar de 
mening van de leden van de C.D.A.-fractie betekent dit dat aan een 
aantal inwonerequivalenten van 3/4 a 1 miljoen, zoals vermeld op blz. 9 
van de memorie van antwoord, minder stringente betekenis moet worden 
toegekend dan in het verleden wel is gedaan. De praktijk laat naar de 
mening van deze leden zien dat juist bij een samengaan van kwantiteits-
en kwaliteitsbeheer in één hand een verantwoorde uitoefening van het 
waterkwaliteitsbeheer mogelijk is bij een geringer aantal inwonerequiva-
lenten dan bovengenoemd. Ook dachten deze leden in dat verband 
positief over samenwerkingsmogelijkheden tussen waterschappen op 
technologisch gebied zoals bij voorbeeld in Oost-Brabant het geval is. De 
leden van de C.D.A.-fractie zouden dan ook gaarne van de regering 
vernemen of zij de opvatting deelt dat het bovengenoemde aantal 
inwonerequivalenten niet als maatgevend voor de waterschapsorgani-
satie kan worden beschouwd, maar dat per gebied de meest doelmatige 
organisatie dient te worden bepaald. 

In het kader van deze meer algemene beschouwingen wilden de leden 
van de C.D.A.-fractie nog een aantal vragen stellen met betrekking tot de 
inwonersomslag. De inwonersomslag wordt opgebracht door de 
inwoners als vertegenwoordigers van de algemene taakbelangen die zijn 
betrokken bij de taakuitoefening door het waterschap. Het gaat derhalve 
om betaling ten behoeve van door het waterschap in het kader van de 
waterstaatkundige verzorging van het gebied te nemen maatregelen met 
het oog op de bewoonbaarheid en leefbaarheid van het gebied. Het is de 
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leden van deze fractie echter bekend dat sommigen van oordeel zijn dat 
met deze omslag ook allerlei maatregelen kunnen worden uitgevoerd ten 
behoeve van niet-waterstaatkundige en bovenwaterschappelijke 
belangen. De leden van de CD.A-fractie wilden graag van de regering 
weten of zij dit standpunt deelt. 

Met belangstelling hadden de leden behorende tot de P.v.d.A.-fractie 
kennis genomen van de memorie van antwoord. Deze leden consta-
teerden dat in deze memorie en in de volgende nota van wijziging een 
aantal beleidskeuzen wordt gemaakt, die van ingrijpende aard zijn voor 
het wetsvoorstel, waarop deswege tot dusver onvoldoende is gereageerd 
vanuit de samenleving. Het zijn immers keuzen die voortvloeien uit de 
voorbereiding van de Derde Nota inzake de waterhuishouding. Deze 
leden betreurden het nu aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in het 
wetsvoorstel. Zij meenden dat daardoor alleen al de afhandeling wordt 
opgeschoven in de tijd, hetgeen zij zouden betreuren. In ieder geval 
wensten zij een nader schriftelijk of mondeling overleg met de regering 
na het verschijnen van de nota naar aanleiding van het eindverslag open 
te houden. Zij volstonden nu met de vraag waarom de regering inzake de 
voorgestelde wijzigingen het niet nodig geoordeeld heeft de Raad van 
State om advies te vragen. Het in een eerder stadium uitgebrachte 
advies betreft veelal minder ingrijpende punten dan hetgeen de minister 
nu wijzigt! 

In het licht van deze algemene opmerking hadden de leden behorende 
tot de P.v.d.A.-fractie behoefte een aantal hoofdpunten van de 
wetgeving nog eens systematisch aan de orde te stellen, waarbij het 
bovenstaande verder zal worden geconcretiseerd. 

Als eerste algemene punt signaleerden deze leden dat naast de 
opbouw van het wetsvoorstel ook allerlei concrete bepalingen parallel 
lopen, c.q. identiek zijn aan die van de Gemeente en/of Provinciewet. Op 
een aantal terreinen, bij voorbeeld inzake het instrumentarium, zijn deze 
bepalingen identiek. Een sprekend voorbeeld is de bestuursdwang. 
Eerder heeft de regering in afwijking van de vorige regering besloten dat 
het voorkomen van dezelfde bepalingen in verschillende wetten geen 
aanbeveling verdient. De minister is dus al eens van standpunt 
veranderd, maar gaat nu weer volledig ongemotiveerd op het eerste 
standpunt verder. Dit nu kan volgens de leden behorende tot de 
P.v.d.A.-fractie niet onberedeneerd zijn beloop hebben. Ook de staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken heeft onlangs nog eens bevestigd dat 
bedoeld beginsel in principe gehandhaafd blijft. 

De leden behorende tot de P.v.d.A.-fractie vroegen de regering om 
duidelijke motivering terzake. Als voorlopig oordeel meenden deze leden 
dat bepalingen inzake het instrumentarium en toepassing daarvan - als 
dat voor verschillende overheden gelijk is - in beginsel onderbrenging in 
specifieke wetten de voorkeur verdient, zoals de algemene procedurele 
bepalingen inzake de belastingen zijn geregeld in bij voorbeeld de lnvor-
deringswet. Zij betreurden het dat deze fundamentele problematiek door 
hen bij voorbeeld in het voorlopig verslag met betrekking tot het 
kiesrecht aan de orde gesteld, zo beperkt tegemoet getreden is in de 
memorie van antwoord. Een principiële stellingname vonden zij van de 
zijde van de regering wenselijk. 

De leden behorende tot de P.v.d.A.-fractie meenden vervolgens dat de 
door de minister ingenomen stelling, dat kwantiteits- en kwaliteitsbe-
heerders nog slechts in een soort overgangsfase naast elkaar worden 
geduld, politiek prematuur is voor deze wetsbehandeling. Deze leden 
constateerden dat de hier ingenomen stellingen wel een ad hoc 
oplossing bieden voor de met name door de Unie van Waterschappen 
voorgestane dubbele bestuurslidmaatschappen daar waar kwaliteits- en 
kwantiteitsbeheer gescheiden is, doch anderszins op een gevoelige 
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manier inbreuk maakt op de bevoegdheden die elders in de Grondwet en 
de wetgeving aan de provinciale besturen toekomen. Enerzijds meende 
de minister dat de Grondwet zoveel mogelijk rechten ter zake beoogt te 
geven aan de provincies, hetgeen tot uiterst terughoudende regelgeving 
op rijksniveau moet leiden, anderzijds maakt de minister keuzen die de 
WVO uitdrukkelijk aan de provinciebesturen overlaat. Dit nu konden deze 
leden met de beste wil van de wereld niet als logisch ervaren. 
Voorkomen moet worden dat de onderhavige wetgeving een gelegen-
heidskarakter krijgt, wat er door de nota van wijziging en de memorie van 
antwoord wel is ingebracht. Deze leden stelden twee vragen waarvan zij 
zodanige beantwoording wensten dat daar in de toekomst geen 
verschillen van inzicht over kunnen rijzen. 

a. Op welke wijze mag het provinciale primaat inzake de water-
schappen door de wetgever worden aangetast, en welke legitimatie kiest 
de regering daarvoor? Kan het aantal beperkingen dat die inbreuk maakt 
in het voorliggende wetsvoorstel limitatief op worden gesomd? 

b. Kan scherper dan bij de Grondwetswijziging zelve aan de orde is 
geweest, worden geformuleerd wat het grondwettelijk primaat ten 
principale beoogt te zijn en waar de grenzen liggen waar het Rijk dan wel 
de Europese Commissie met beleidsbepaling dit primaat mogen 
aantasten dan wel doorbreken? 

De beleidsbepaling inzake de in de ogen van deze leden gewenste 
decentralisatie van de water(staats)zorg naar waterschappen en de 
integratie van waterkwantiteit en kwaliteitszorg dient naar de mening van 
de leden van de P.v.d.A. fractie te worden losgekoppeld van deze 
wetsbehandeling. Zij achtten die zaken - mede gegeven de opvattingen 
van de Unie van Waterschappen en het IPO - nog niet rijp voor besluit-
vorming. Het impliciet verwerken van die beleidsopvatting in het 
wetsvoorstel achtten zij in dit stadium gelegenheidspolitiek. Bij de vragen 
naar de schaalgrootte hadden deze leden geconstateerd dat het kwanti-
teitsbeheer een bestuurlijk kleinere schaal vroeg en vraagt dan het kwali-
teitsbeheer, hetgeen de memorie van antwoord beaamt. Hoe is integratie 
dan geografisch mogelijk? Welke optimale schaalgrootte zal prevaleren? 
Is het kwaliteitsbeleid ondergeschikt aan het kwantiteitsbeleid of 
omgekeerd, of zal een zuiveringstechnisch wenselijke eenheid in kwanti-
tatieve afdelingen kunnen worden gesplitst? 

De leden behorende tot de P.v.d.A.-fractie vonden in het licht van deze 
discussie de stellingname van de regering essentieel inzake de optimale 
grootte van water- of zuiveringschappen. Zij vroegen de regering die 
vraag nu wel te beantwoorden. Tot een stellingname kan het onderzoek 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de doelmatigheid van 
de grootte van gemeenten zeker bijdragen. Deze leden kwamen hier 
verder op terug bij de artikelen. 

Met leedwezen hadden deze leden kennis genomen van de opvatting 
van de minister dat de samenstelling en verkiezing van besturen niet 
verdergaand kan en moet worden overgelaten aan de provinciale 
besturen. Zij vroegen de regering daarom aan te geven welke ontwerp-
wetsbepalingen van dwingend recht zijn, en welke een aanvullend rechts-
karakter hebben. Kan nog eens worden uiteengezet welke keuze(n) bij de 
wetsvoorbereiding terzake op grond van welke mening is of zijn gedaan? 

Deze leden meenden vervolgens dat de memorie van toelichting en de 
memorie van antwoord tekortschieten als de minister het dwingend 
rechtskarakier zo duidelijk stelt. Inzichtelijk en duidelijk zal dan immers 
wel moeten zijn hoe de trits belang - betaling - zeggenschap in feite dan 
ook uitvalt. 

Daar is alle reden toe ook al omdat vroegere ontpolderingen ongedaan 
gemaakt zullen worden. Deze leden vroegen de regering aan te geven 
hoe het «belang» terzake wordt gemeten en vastgesteld van de verschil-
lende categorieën stemgerechtigden. Hoe worden die belangen onde-
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één noemer gebracht? Is de weging van de diverse belangen niet een 
politieke kwestie? Kan vervolgens zichtbaar worden gemaakt hoe 
belangen vertaald worden in betalingen? Welke evenredigheden dienen 
terzake te worden gerespecteerd? Hoe wordt de zeggenschap gekoppeld 
aan de betaling ofwel aan het belang? Bij deze uiteenzetting dienen naar 
de mening van de leden behorende tot de P.v.d.A. fractie met name de 
essentiële kenmerken van de trits - in welke mate evenredigheid ~ aan 
de orde te zijn. 

De aan het woord zijnde leden meenden dat het begrip belang zich 
naar verschillende taken van de waterschapszorg verschillend laat 
definiëren naar de verschillende categorieën van stemgerechtigden. 
Verschuiving van belangen betekent dus verschuiving van stemrecht en 
derhalve in de samenstelling van het bestuur. Het toevoegen van één 
belang, bij voorbeeld kustverdediging, kan een geheel andere bestuurs-
samenstelling teweegbrengen naar categorieën. Kan daarop zakelijk en 
volledig worden ingegaan? Kunnen voorbeelden ter verduidelijking 
worden aangegeven? 

Zij constateerden vervolgens dat de minister wel erg gemakkelijk stelt 
dat bij verzuiveringschappen een bestuurssamenstelling mag gelden die 
niets met de trits te maken heeft. Immers, de vervuiler betaalt daar en 
niet de belanghebbende, zo is de redenering. Bij het kwantiteitsbeheer 
zijn ook tendenties waarneembaar die naast het belang ook tot betaling 
kunnen leiden; bij voorbeeld het profijtbeginsel. Stilzwijgend gaat de 
minister voorbij aan de algemene overheidstaken die waterschappen 
kunnen vervullen (wegenzorg). Kortheidshalve wezen deze leden ook op 
de inleidingen van de heren Yff en Blom op het NVA-symposium, 
gehouden op 27 april 1 989. Het wetsvoorstel kent één soort water-
schappen. Als er soorten waterschappen moeten worden onderscheiden 
in de wet dan dient dit consequent en overzichtelijk te gebeuren. Als 
divergerende takenpaketten tot divergerende bestuurssamenstellingen 
moeten leiden moet dit ook duidelijk gemotiveerd zichtbaar zijn. De 
leden van de fractie van de P.v.d.A. vonden de mening van de minister 
teveel een gelegenheidsoplossing en te weinig vanuit de gehanteerde 
beginselen beredeneerd. Zij verachten de ingenomen stellingname 
derhalve te herijken. 

Zolang het voorgaande niet eenduidig is verhelderd meenden deze 
leden dat algemeen kiesrecht voor de waterschappen zeer wel als een 
alternatieve gelijkwaardige optie is te zien naast het stemrecht dat aan 
gekozen vertegenwoordigers zou kunnen worden toegekend. Zijn er 
ervaringen met het algemene kiesrecht voor waterschapsbesturen 
opgedaan? Zo ja, kunnen die worden weergegeven? Waarom scheep-
vaart, watersport, natuurbescherming (milieubeheer) en hengelsport 
(visserij) niet als algemeen belanghebbend een bestuurszetel zouden 
mogen hebben, desnoods zonder stemrecht, vonden deze leden duidelijk 
een achteruitgang ten opzichte van de situatie zoals die nu in sommige 
provincies bestaat. Zij wezen op het terzake door het IPO ingenomen 
standpunt. Waarom wordt dat niet gehonoreerd? 

Deze leden constateerden dat de algemene stellingname van de 
regering ten aanzien van functionele decentralisatie, zoals verwoord in 
recente stukken van de minister van Binnenlandse Zaken, op de water-
schappen lijkt te zijn toegeschreven. Beaamt de minister dit, en acht zij 
het waterschap een goede vorm van functioneel bestuur? Moet in die 
opvatting dan ook niet zeer terughoudend worden gereageerd op het in 
waterschapshanden brengen van algemeen bestuurlijke taken? Onder-
schrijft de minister de standpuntbepaling in algemene zin van de Raad 
voor het Binnenlands Bestuur? Waar liggen de grenzen van de mogelijke 
decentralisatie van algemene bestuurszaken? Is een configuratie 
denkbaar dat niet een functie en de verantwoordelijkheid worden 
gedecentraliseerd, maar wel de concrete taakuitvoering zoals die bijv. 
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nauw aansluit bij andere uit te voeren wetenschapstaken? Komen deze 
constructies van permanente dienstverlening in de praktijk voor? Zo ja, 
kunnen voorbeelden worden gegeven? 

Kan een concrete en limitatieve opsomming worden gegeven welke de 
taken van waterstaatszorg zijn die bij de instelling of later aan een water-
schap kunnen worden opgedragen? In welke mate valt daaronder het 
beheer en de exploitatie van winter- en zomerdijken, scheepvaartwegen, 
recreatievijvers, rioolleidingen, ook in situaties van huisaansluitingen, 
rioolgemalen, wegen, fietspaden voor de recreatie, andere 
recreatie-accommodaties, zoals visvijvers, jachthavens, ligplaatsen aan 
oevers enz. enz. en landschapsonderhoud zoals singels, houtwallen enz. 
enz.? 

Hoe moet het feitelijk beheer van wateronttrekking en toevoer door 
derden worden gereguleerd, ook als andere overheden vergunningen 
terzake verlenen (grondwater)? 

In algemene zin zagen deze leden dat de relatie van het waterschap 
(bestuur en bevoegdheden) tot andere wetten op het gebied van water, 
dan die op de waterhuishouding en de WVO, nog eens worden verduide-
lijkt (Grondwaterwet, bodembescherming, drinkwater enz.). Ook het 
verschil in af- en ontwatering ware nader te beschouwen, gezien de vele 
discussies daarover. Deze elementen zijn naar de mening van de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. te bezien om tot een afgewogen legiti-
mering van deze functionele bestuurslaag te komen, terwijl ook de extra 
bestuurlijke relaties die daarvoor opgeroepen, dan wel geformaliseerd 
worden uit een oogpunt van doelmatige verhoudingen die in een 
democratie beoordeling en verantwoording behoeven. 

De verhouding die waterschappen ten opzichte van elkaar in kunnen 
nemen zijn in de overgelegde stukken tot dusver veel intensiever 
besproken dan de relaties met andere overheden in het kader van speci-
fieke wetgeving als wel in algemeen bestuurlijke zin, met uitzondering 
van uiteraard de provincie. Het is mede daarom dat die relaties nadere 
beschouwing behoeven. 

Deze leden vroegen nog eens aandacht voor de verhouding tussen de 
waterschapslasten, de omslag in relatie tot de gemeentelijke en provin-
ciale belastingen. De waterschapsomslag is voor de burger-
inwoner-huurder niet te onderscheiden als last van de andere plaatselijke 
belasting, de onroerend-goedbelasting. Hoever is de uniformering van de 
waardegrondslagbepaling voor de verschillende heffingen gevorderd? 

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de vaststelling daarvan? 
Is het niet voor de hand liggend dat vrijstelling in de OGB en in de 

waterschapsheffing parallel lopen? Kan dit voor verschillende catego-
rieën worden uitgewerkt en van een beleidstandpunt worden voorzien? 

In het verlengde van de algemene vraag over de verhouding belang-
betaling-zeggenschap rijst de vraag hoe differentiatie van belangen 
gezien de ligging (bijv. hoogte) en andere classificatiefactoren in de wet 
aan begrenzingen dient te zijn gebonden? 

In dit kader wilden deze leden nog eens de vraag beantwoord zien hoe 
met name de kosten van taken van waterschappen wier financiering niet 
voor de hand liggend uit het belang voortvloeit niet daar neergelegd 
worden waar zij horen. Wie ziet daarop toe, en hoe wordt redresserend 
opgetreden? Is het in dit kader niet meer gewenst terzake verkeersregels 
in de wetgeving op te nemen die de profijtheffingen of andere wettelijke 
grondslagen voor heffingen mogelijk maken? Te denken valt aan 
vaarwegbeheer. Waar voor de WVO-heffing, als een normale water-
schapsheffing, een apart wettelijk regime geldt, rees de vraag bij deze 
leden of niet voor alle waterschapsheffingen een lex specialis de 
voorkeur zou verdienen. Zij wezen wat dat betreft op de lex specialis die 
destijds voor de provincie Friesland is gemaakt. Een algemene wet inzake 
heffingen voor de waterstaat zou ook provincies de mogelijkheid bieden 
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voor hun waterstaatstaken zo nodig aparte regimes voor heffingen in te 
stellen. 

In het bijzonder vroegen deze leden nog naar de financiering van de 
wegenzorg. Hoe zal de regeling specifiek voor waterschappen wegbe-
heerder gaan luiden? Dient niet een impuls te worden gegeven om de 
wegenzorg door de waterschappen niet onnodig te bevorderen? 

Provinciale staten houden de bevoegdheid meer of minder water-
staatstaken in waterschapsverband onder te brengen. Bij zo'n decentrali-
satie is de bekostigingswijze essentieel anders. Dit nu vonden deze leden 
niet voor de hand liggend. Er is dus reden een algemene uiteenzetting 
van de regering te vragen over de financiering van de afzonderlijke 
waterstaatstaken van de verscheidene overheden. Wil de regering die 
visie geven? 

Kan in dat kader ook een antwoord komen op de vraag in hoeverre 
gemengde financiering daarbij hoort en passend is ? Welke randvoor-
waarden stelt de regering daar bij nadere overweging aan? Maakt dit een 
verschil in taken? Kan het standpunt inzake investeringsbijdragen, 
waarvoor de minister destijds zeer drastische standpunten innam 
(16 037) nog eens concreet worden verhelderd? Welke wettelijke 
bepalingen behoren in dit wetsvoorstel te worden toegevoegd? 

Ter afsluiting van deze algemene opmerkingen merkten de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. op dat in het voorlopig verslag door hen weinig 
algemene beschouwingen zijn opgenomen gegeven de uitwerking die de 
nieuwe Grondwet in de wet vraagt. De indiening van het wetsvoorstel is 
al veel later geschied dan de minister eerder dacht. Daarop is in de 
memorie van antwoord niet ingegaan. Des te onbegrijpelijker dat de 
minister vervolgens belangrijke opvattingen wijzigt, c.q. nader inhoud 
geeft, zoals eerder hierboven verwoord. Als nu een overgangsfase qua 
wetgeving wordt gemaakt, is het dan niet beter nu over de uiteindelijke 
wetgeving het denken op te schorten en voorlopig te volstaan met een 
beperkte raamwet? 

De leden van de V.V.D.fractie hadden met instemming kennis 
genomen van de memorie van antwoord, zoals die op 27 december 1988 
door de Kamer werd ontvangen en de nota's van wijziging. Deze leden 
voelden dan ook de behoefte tot het naar voren brengen van slechts 
enkele vragen en opmerkingen in het eindverslag. 

De leden van de fractie van D66 hadden kennis genomen van de in de 
memorie van antwoord gegeven antwoorden. Zij wilden nog het 
volgende naar voren brengen. 

Zij hadden uit de memorie van antwoord begrepen dat door het 
functionele karakter van een waterschap dit instituut niet geëigend is om 
als integraal waterbeheerder op te treden. Hiervoor zijn provincies het 
primaire bevoegde gezag. De regering ziet voor het realiseren van 
integraal waterbeheer wel als noodzakelijk dat het kwaliteits- en kwanti-
teitsbeheer binnen hetzelfde gebied in handen van één waterschap 
terecht komt. Dat thans sprake is van een overgangsfase wordt met 
zoveel woorden uitgelegd in artikel 6.3a. 

De leden van de fractie van D66 hadden bezwaar tegen deze wettelijk 
vastgelegde zienswijze. 

In de eerste plaats betreft het hier toch een bevoegdheid van de 
provincies overeenkomstig artikel 1.2. 

In de tweede plaats ontbreekt enige waarborg dat het creëren van 
all-in waterschappen geen afbreuk zal doen aan de bijdrage van de 
huidige zuiveringschappen aan het integraal milieubeheer. 

De Unie van Waterschappen wijst daarbij op de spanning tussen de 
bovengestelde opvatting van de regering en artikel 6, lid 1 in de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 1 9 995, nr. 1 2 8 



In dit verband wilden deze leden tevens aandacht vragen voor de 
spanning die bestaat tussen integraal water- en integraal milieubeheer. 
Kan de regering bevestigen dat het (water)milieubelang boven het water-
belang gaat? 

Zo ja, is het dan juist te stellen dat integraal waterbeheer mede strekt 
tot de bevordering van het integraal milieubeleid, zo vroegen deze leden. 

Tenslotte was deze leden niet duidelijk hoe het streven naar één all-in 
waterschap te rijmen valt met een strikt hanteren van de trits belang-
betaling-medezeggenschap enerzijds en het tot zijn recht laten komen 
van waterkwaliteitsbeleid dat uitgesproken bovenregionale belangen kent 
anderzijds. 

De leden van de D66-fractie hadden behoefte aan een nadere uitleg 
over hetgeen in artikel 1.2, lid 2, gesteld wordt en vermeld wordt in de 
memorie van antwoord. 

In de memorie van antwoord (blz. 17) wordt gesteld dat strikt 
genomen het provinciale staten vrij staat om redenen van doelmatigheid 
te besluiten om bij voorbeeld waterstaatkundige taken zelf ter hand te 
nemen. Volgens de laatste volzin van artikel 1.2, lid 2, is dat alleen 
mogelijk als sprake is van een onverenigbaarheid van belangen. 

De motivering van de regering ten aanzien van de categorieën van 
artikel 2.2, lid 2, kon deze leden niet erg overtuigen. Blijkens 
commentaar van de IPO kan er behoefte bestaan aan het hanteren van 
sub-categorieën (bij voorbeeld tuinders in het Westland). De kosten-
toedeling in dergelijke gevallen zou ook in het bestuur tot uitdrukking 
moeten komen. 

Ondanks het feit dat het waterschap specifieke millieutaken uitoefent, 
acht de regering het niet nodig het milieubelang in het bestuur tot zijn 
recht te laten komen. De leden van de fractie van D66 vroegen de 
regering aan te geven hoe zij het milieubelang wél tot zijn recht denkt te 
laten komen. 

De oorzaak van de gestelde visie ligt voor een deel in de eenzijdige 
toepassing van de trits belang-betaling-zeggenschap. De werken door 
waterschappen verricht hebben nogal eens schade veroorzaakt aan het 
milieu (ecosystemen!), zoals verdroging en diffuse verontreiniging via 
inlaat van gebiedsvreemd water, versnippering etc. Er is dus duidelijk een 
belang van het milieu bij de waterschapstaken, waarbij de betaling 
helaas vooral negatief is, maar er wel zeggenschap behoort te ontstaan. 

Het aspect van de negatieve betaling is voorts van belang bij de 
toepassing van artikel 4.18. In dit verband wijst Natuurmonumenten op 
de omstandigheid dat bij de classificatie van gronden te weinig rekening 
wordt gehouden met waterschapsactiviteiten die een zeer negatieve, 
vaak onomkeerbare consequentie hebben voor natuurreservaten. Natuur-
monumenten bepleit daarom om gronden die veel positief profijt van de 
waterschapswerken ondervinden in een hoogbetalende klasse in te delen 
en gronden met weinig of geen profijt in de laagbetalende klasse onder 
te brengen. Is de regering bereid artikel 4.18 in bovengenoemde zin aan 
te passen, zo vroegen de aan het woord zijnde leden. 

Deze leden waren van mening dat de voorgestelde methode niet tot 
bevordering van een integraal waterbeheer leidt. Immers, deze classifi-
catie gaat ten koste van de zeggenschap die beheerders van natuurter-
reinen in het waterschapsbestuur zullen krijgen. Deze leden hielden 
daarom vast aan de opvatting dat in de trits belang-betaling-zeggen-
schap ook het negatieve belang en de negatieve betaling gewaardeerd 
moeten worden. Dit heeft het voordeel dat: 

a. alle bij de taken van het waterschap betrokken belangen aan hun 
trekken komen, hetgeen een voorwaarde voor integraal waterbeheer is; 

b. een meer democratische samenstelling van het waterschapsbestuur 
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mogelijk wordt zonder doorbreking van de trits belang-betaling-zeggen-
schap. 

De leden van de fractie van D66 merkten op dat de regering in de 
memorie van antwoord blijk geeft van een wel zeer merkwaardige 
opvatting over het begrip «algemeen belang» (blz.25). De in artikel 2.2, 
lid 2, onder d genoemde categorie blijkt de vergaarbak te zijn van alle 
belangen die niet onder de overige categorieën zijn onder te brengen. 
Treffend is dat het milieubelang niet wordt genoemd. Moet daaruit 
worden afgeleid dat, omdat het milieubelang niet personificeerbaar is en 
daarom niet categoriseerbaar, dat belang in de opzet van artikel 2.2 niet 
wordt vertegenwoordigd? 

Naar de mening van deze leden dient daarom het aantal categorieën te 
worden uitgebreid met die welke het (niet personificeerbare) milieu-
belang behartigen. De meest zwakke vorm van vertegenwoordiging zou 
nog gecreëerd kunnen worden via het toekennen van de status van 
adviserende leden aan vertegenwoordigers van belangen van algemene 
strekking. 

De leden van de S.G.P.fractie waren de regering erkentelijk voor de 
wijze, waarop aan de door hen in het voorlopig verslag ter sprake 
gebrachte onderwerpen aandacht is geschonken. Zij hadden met 
genoegen geconstateerd, dat op verschillende, (mede) door hen aan de 
orde gestelde punten inmiddels bij nota van wijziging aanpassing van het 
wetsvoorstel had plaatsgevonden. Deze aanpassingen waren naar de 
mening van deze leden het voorstel ten goede gekomen. 

Overigens had het deze leden enigszins verbaasd, dat geruime tijd na 
het verschijnen van de memorie van antwoord met bijbehorende nota 
van wijziging de regering nog een tamelijk ingrijpende 3e nota van 
wijziging heeft ingediend. De achtergrond van het verschijnen daarvan 
zagen zij gaarne nader toegelicht; met name beantwoording van de 
vraag waarom althans een aantal wijzigingen niet tegelijk met de 
memorie van antwoord had kunnen worden ingediend. 

De leden van de S.G.P. fractie volgden in dit eindverslag de volgorde 
van behandeling in de memorie van antwoord. Vooraf wensten deze 
leden nog uitdrukking te geven aan hun hoop, dat de Waterschapswet 
spoedig het Staatsblad zal bereiken. Zij vroegen welk tijdstip van inwer-
kingtreding de regering thans voor ogen staat. 

In dit verband stelden zij nog de vraag, in hoeverre de regering het 
mogelijk en wenselijk acht de parlementaire behandeling van de Water-
schapswet af te ronden, vooruitlopende op die van Gemeente- en Provin-
ciewet, zulks in verband met het feit, dat verschillende onderwerpen in 
het voorstel voor een Waterschapswet zijn geregeld naar analogie van 
gelijksoortige bepalingen in het voorstel voor een Gemeentewet. 

Tenslotte zouden zij gaarne vernemen hoever de voorbereiding van de 
verschillende AMvB's, noodzakelijk ter uitvoering van de Water-
schapswet, reeds is gevorderd. 

De leden van de S.G.P. fractie wezen erop dat sedert de ontvangst van 
de memorie van antwoord de regering inmiddels een notitie inzake 
functionele decentralisatie aan de Kamer heeft toegezonden (Kamerstuk 
21 042). 

Zij vroegen in hoeverre het gestelde in deze notitie naar het oordeel 
van de regering nog consequenties zal kunnen hebben voor de Water-
schapswet, dan wel tot nadere beschouwingen inzake het fenomeen 
functionele decentralisatie in relatie tot de waterschappen aanleiding 
geeft. 

De leden van de S.G.P-fractie hadden met instemming kennis 
genomen van de aanvulling van artikel 1.2, waardoor de uitdrukkelijke 
voorkeur voor behartiging van de lokale en regionale waterstaatszorg 
door waterschappen in de wet zelf wordt verankerd. Daarbij gingen deze 
leden ervan uit, mede in het licht van de grondwettelijke bevoegdheids-
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verdeling, dat het primair aan provinciale staten is om te beoordelen in 
hoeverre er reden is tot uitzondering op deze wettelijke hoofdregel. De 
centrale overheid kan het provinciale beleid terzake toetsen met behulp 
van de in artikel 1.8. verleende bevoegdheid. Van dit instrument zou naar 
het oordeel van deze leden echter een zeer terughoudend gebruik dienen 
te worden gemaakt. Zij vroegen of de regering deze opvatting deelt. 

Deze leden achtten de beschouwingen welke de regering heeft gewijd 
aan de zgn. watersysteembenadering in het algemeen verhelderend. Zij 
waren niettemin van mening, dat er een zeker spanningsveld zou kunnen 
optreden tussen enerzijds de uit de watersysteembenadering voort-
vloeiende, vooral gelet op de ecologische dimensie daarvan, verbrede 
belangenbehartiging door waterschappen en de tamelijk strakke 
functionele inkadering van het waterschap qua bestuurssamenstelling en 
financiering anderzijds. 

Met name vroegen zij de regering te willen ingaan op de financiële 
consequenties van de watersysteembenadering in relatie tot het omslag-
stelsel, zoals vervat in het voorstel voor een Waterschapswet. 

Overigens waren deze leden van oordeel, dat de watersysteembena-
dering niet zonder meer als uitgangspunt kan worden gekozen voor 
besluitvorming ten aanzien van de organisatie van de waterstaatszorg in 
een bepaalde regio. Deelt de regering deze opvatting? Zij vroegen voorts, 
of reeds kon worden ingegaan op de bestuurlijke en financiële invulling, 
welke aan dit begrip in de 3e Nota Waterhuishouding zou worden 
gegeven. Kennisneming hiervan was naar het oordeel van deze leden van 
groot belang voor een goede beoordeling van het voorstel voor een 
Waterschapswet. 

In dit verband hadden de leden van de S.G.P.-fractie geconstateerd, 
dat in het regeringsbeleid thans sterk de nadruk werd gelegd op de 
integratie van het waterbeheer. Ook de memorie van antwoord legt 
hiervan naar het oordeel van de leden getuigenis af. Naar hun oordeel 
behoeft de - inderdaad ook op het niveau van het beheer noodzakelijke -
afstemming van het waterhuishoudingbeleid echter niet steeds tot stand 
te komen door het in één hand brengen van kwaliteits- en kwanti-
teitszorg. 

Zo kunnen er schaalverschillen bestaan - mede afhankelijk van de 
regionale geografische situatie - welke vorming van één waterschap voor 
kwaliteits- en kwantiteitszorg minder wenselijk en zelfs ondoelmatig 
maken. In dit verband vroegen deze leden een nadere toelichting op het 
op blz. 6 gestelde ten aanzien van de gewenste schaalgrootte van het 
integraal waterbeheer, in het bijzonder in de provincie Zeeland. 
Naar het oordeel van deze leden bevatte met name de Wet op de Water-
huishouding het nodige instrumentarium om een geïntegreerde beleids-
voering te waarborgen. Waarom dan toch zo sterk de noodzaak van 
vorming van zgn. all-in waterschappen benadrukt, zo vroegen deze leden 
zich af. 

Zij constateerden voorts, dat de regering ook de behartiging van de 
vaarwegenzorg als onderdeel van het integraal waterbeheer door water-
schappen voorstaat. De leden van de S.G.P- fractie bleven op dit punt 
sterke twijfels koesteren. Zij vroegen zich af, of deze taak zich ten 
principale leent voor de functionele taakbehartiging. Zij verzochten de 
regering derhalve nader te willen ingaan op de vraag, onder welke 
omstandigheden het vaarwegenbeheer in het licht van de trits belang-
betaling-zeggenschap als een eigenlijke waterschapstaak zou kunnen 
worden aangemerkt. Dit laat onverlet, dat ook naar het oordeel van deze 
leden bepaalde aspecten van het vaarwegenbeheer zich uit doelmat;g-
heidsoverwegingen zeer goed lenen voor uitvoering door de water-
schappen, bijv. in het kader van delegatie door de provincies op basis 
van de nieuwe Provinciewet. 

In het verlengde hiervan zouden deze leden het eveneens op prijs 
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stellen, indien de regering nader zou willen ingaan op de wenselijkheid 
van wegenzorg door de waterschappen, bezien vanuit hun functionele 
karakter. Op welke wijze kan de wegenzorg in de trits worden ingepast, 
zo vroegen zij. 

De leden van de S.G.P.-fractie waren niet geheel overtuigd door het 
antwoord op hun vraag, of het wetsvoorstel niet op sommige punten 
meer regelt dan strikt nodig is. Ten gevolge hiervan wordt de provinciale 
beleidsruimte, althans vergeleken met de huidige situatie, nogal sterk 
ingeperkt. Deze beleidsruimte werd te zeer beperkt door de aan de Kroon 
bij artikel 1.8— 1.9 verleende bevoegdheid. 

De leden van de S.G.P.-fractie konden zich gelet op het doel van het 
wetsvoorstel en de bij deze artikelen voorziene formele waarborgen, na 
ampele overweging in de voorgestelde regeling vinden. Wel gingen zij er 
vanuit, dat de aldaar toegekende bevoegdheid met de grootst mogelijke 
terughoudendheid zou worden uitgeoefend, gelet op de primaire 
bevoegdheid van de provinciale wetgever ten aanzien van de organisatie 
van het waterschapsbestel binnen haar provincie. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met instemming kennis 
genomen van het standpunt van de regering, dat de Waterschapsomslag 
alleen kan dienen voor de financiering van de eigen waterschappelijke 
taken, zulks met inachtneming van het beginsel belang, betaling, zeggen-
schap. Voor wat betreft door het waterschap (mede) verzorgde boven-
waterschappelijke belangen zal de financiering plaatsvinden uit bijdragen 
van rijk en of provincie (o.a. memorie van antwoord, blz. 4). Deze leden 
betreurden het echter, dat de regering geen aanleiding ziet om dit 
uitgangspunt in de Waterschapswet vast te leggen. Zij waren van oordeel 
dat het beginsel, dat aan waterschappen bijdragen worden verstrekt naar 
de mate waarin bij de vervulling van de hun opgedragen taken tevens 
bovenwaterschappelijke belangen worden gediend en gebaat, als een der 
(financiële) grondslagen van het waterschapsbestel kan worden 
beschouwd. Afgezien van de vraag in hoeverre dit in specifieke 
wetgeving nader is of zal worden uitgewerkt behoort dit beginsel reeds 
uit dien hoofde in de Waterschapswet zelf te worden vastgelegd, zo 
oordeelden deze leden. 

Zij bepleiten derhalve in de Waterschapswet zelf een wettelijke 
grondslag voor doeluitkeringen aan waterschappen te verankeren. Deze 
leden vroegen voorts aandacht voor het feit, dat als gevolg van diverse 
nieuwe ontwikkelingen de financiering van de waterstaatszorg verder 
dreigt te worden gecompliceerd. Zij wezen erop, dat waterschappen 
steeds meer te maken krijgen met een zeer verscheidene stroom van 
inkomstenbronnen, naast de eigen omslagen en heffingen. Behalve 
verschillende doeluitkeringen wezen deze leden op het steeds toene-
mende verschijnsel, dat bij bestuursovereenkomst afspraken over 
taakoverdracht met bijbehorende financiële consequenties worden 
gemaakt, alsmede op de mogelijke toepassing van de artikelen 113 en 
146a van de Provinciewet met de daaruit voortvloeiende financiële 
regelingen. De ondoorzichtigheid van het financiële bestel van de water-
schappen neemt als gevolg daarvan toe. Deze leden namen aan, dat ook 
in de komende Nota Waterhuishouding aan deze problematiek aandacht 
zal worden besteed. 

In dit verband betreurden deze leden het, dat de regering de gedachte 
aan een Waterschapsfonds niet nader in de beschouwing heeft 
betrokken. Hoewel deze leden het met de regering eens waren, dat een 
goede verdeelsleutel niet eenvoudig te vinden zal zijn, zagen zij ander-
zijds, mede gelet op de door de regering zelf genoemde voordelen, in 
een zodanig fonds een aantrekkelijke mogelijkheid om de noodzakelijke 
grotere doorzichtigheid en stroomlijning in financiële structuren te 
bereiken. Zij vroegen derhalve of de regering bereid is deze gedachte 
nader te onderzoeken. 
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ARTIKELEN 

Artikel 1, eerste lid 
Reeds eerder hadden de leden van de P.v.d.A-fractie 

algemeen de schaalgrootte aan de orde gesteld. 
Als daar geen studie naar is gedaan, is dit een tekortkoming te achten. 

Alle provincies zijn bezig de schaal van de waterschappen te vergroten of 
zijn daarmee bezig geweest. Wil de regering zonodig in overleg met de 
provincies haar opvatting uitdiepen? Grotere waterschappen scheppen 
grotere afstanden tussen bestuur en bestuurder, maar scheppen ook 
meer kostenverdeelvraagstukken. Daar waar de meest betalenden de 
macht hebben in het bestuur zal er opgelet moeten worden - ook van 
buiten het bestuur - dat kosten niet worden afgewenteld. Het is dan ook 
mogelijk voor grotere waterschappen een ander kostenverhaal te 
bereiken, dat maar deels uit belang - betaling - zeggenschap voortvloeit. 
De schaalgrootte is derhalve een belangrijk gegeven. Stroomgebieden in 
het vrij afstromende deel van het land vormen waterstaatkundige 
eenheden. Schipbeek en Berkel vormen daar voorbeelden van; waarom 
Overijsselse Vecht dan niet? Is in zo'n visie een eigen waterschapsbestel 
in de provincie Drenthe wel vol te houden? 

Deze leden vonden de stellingname «zolang er waterschappen zijn 
waaronder de kwaliteitszorg of de waterleveringszorg afzonderlijk is 
ondergebracht» voorbarig, en namen nu afscheid daarvan. 

Naar aanleiding van het gestelde inzake lid 2 vroegen de leden 
behorende tot de P.v.d.A.fractie of het in het geval van een interprovin-
ciaal waterschap denkbaar is dat een reglementaire opdracht in het 
gebied van de ene provincie anders luidt dan in het gebied van de andere 
provincie. Naar aanleiding van het gestelde inzake de vraag naar 1.3 en 
1.4 vroegen de leden behorende tot de P.v.d.A.-fractie waarom de 
memorie van toelichting niet met meer zorg is samengesteld. Nu 
vaststaat dat reorganisatieprocessen doorgaan rijst veeleer de vraag of 
niet ten onrechte aan «all in» waterschappen wordt vastgehouden, 
gezien een mogelijk verschil in schaalgrootte. 

Kan inzake artikel 1.4, lid 2, nog worden aangegeven welke andere dan 
de twee genoemde specifieke wetten voor de bestuurlijke coördinatie 
relevant zijn? 

Acht de regering geen wettelijke voorziening nodig voor de situatie dat 
onder omstandigheden een consultatie raadzaam kan zijn? 

Deze leden kwamen tot deze vraag omdat spoedeisendheid ook in het 
provinciaal legislatieve werk vaak op gespannen voet staat met de 
legislatieve arbeid. 

Waarom voorziet overigens de provinciewet niet in deze cases. Terzake 
van lid 1.5 herhaalden deze leden hun vraag of de reglementen van de 
provincies om de waterschappen terzake goedgekeurd moeten worden. 
Die reglementen kunnen ook de manier betreffen waarop waterschappen 
hun verordening in moeten richten. Denkbaar is dan een strijdigheid met 
de opvatting van provincie en Rijk; hoe wordt deze voorkomen? 

De tweede vraag betreft een provincie die een waterstaatsbeleid zelf 
uitvoert, maar daarvoor een heffing a la de omslag wil instellen. Welke 
regiems gelden daarvoor? Wellicht kan het gestelde inzake artikel 1.5. in 
het voorlopig verslag nog eens vanuit deze gezichtshoek worden 
beschouwd. 

Met betrekking tot artikel 1.6. zagen de leden behorende tot de fractie 
van de P.v.d.A. gaarne een kaart van Nederland met de provinciegrenzen 
daarop aangegeven en de delen van de provinciegrenzen die in de 
opvatting van de regering geen door waterstaatkundig factoren bepaalde 
grens zijn en de delen die dat wel zijn. Kan tevens worden aangegeven 
welke grenzen nu al geen grenzen van waterschapsgebieden zijn? Kan op 
die of een andere kaart tevens worden aangegeven welke gebieden niet 
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bij een kwantiteitsbeheerder zijn ondergebracht? Kan die kaart als bijlage 
aan de nota naar aanleiding van het eindverslag worden toegevoegd? 

Met betrekking tot de internationale aspecten zagen de leden 
behorende tot de P.v.d.A-fractie gaarne nader geduid of het bilaterale 
overeenkomstenkader wel een voldoende kader biedt, en of de Neder-
landse schappen niet te veel in een door de natuur bepaalde lijdende 
positie verkeren. Waarom wordt in overleg met de buurlanden niet tot 
adequate bestuurlijke eenheden gestreefd? Waarom wordt ter zake niet 
naar concrete verdragen met België en de Bondsrepubliek gestreefd? 

Artikel 1.1, tweede lid 
De leden van CD.A-fract ie hadden met belangstelling kennis 

genomen van de opvatting van de regering over het optreden van het 
waterschap als zelfstandig ondernemer van uitvoering van werken. Deze 
leden zagen graag een bevestiging van hun opvatting dat een en ander 
niet in de weg staat aan de mogelijkheid dat een waterschap op grond 
van een bestuursovereenkomst met bijvoorbeeld de provincie er in 
toestemt om tegen vergoeding het vaarwegbeheer van een bepaald 
water te verzorgen. 

Artikel 1.2, tweede lid 
De leden van de fractie van D.66 vroegen naar het verschil in enerzijds 

het bepaalde in dit artikellid, en anderzijds het gestelde in de memorie 
van antwoord op blz. 17 t.a.v. artikel 1.1, lid 2. 

Artikel 1.5 en artikel 4.12 e.v. 
Zowel in relatie tot artikel 1.5 als in relatie tot artikel 4.12 e.v. stelt de 

regering dat de provincie in het waterschapsreglement de in te stellen 
belastingen (omslagen) regelt. Naar het oordeel van de C.D.A.-fractie 
gaat het systeem van de wet echter uit van de vrijheid van de provinciale 
wetgever om te beslissen welke categorieën van belanghebbenden in het 
waterschapsbestuur vertegenwoordigd zullen zijn, van kostentoedeling 
aan die categorieën die in het bestuur vertegenwoordigd zijn, en van 
omslagheffing van die omslagplichtigen die behoren tot de categorieën 
die in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Daarin past de door het 
wetsvoorstel toegekende autonome bevoegdheid van het waterschap op 
het gebied van de belastingheffing (zie met name artikel 4.12). Deze 
bevoegdheid is weliswaar een autonome bevoegdheid van het water-
schap maar sterk ingekaderd in het systeem van de wet. Er is hoogstens 
ruimte voor de vraag of de waterkerings- en waterbeheersingsomslag al 
dan niet apart onderscheiden worden. Naar het oordeel van de leden van 
de C.D.A.-fractie past een reglementaire bevoegdheid voor de provincie 
te bepalen welke belastingen het waterschap al dan niet mag heffen, 
naast de preventieve goedkeuring van de belastingverordening, niet in 
het systeem van de wet. Deze leden vroegen of de regering hun 
opvatting deelt. 

De leden van de V.V.D. fractie waren niet overtuigd door het betoog 
van de regering op blz. 19 en 20 van de memorie van antwoord, waarin 
de regering een uiteenzetting geeft omtrent de al dan niet verplichte 
advisering van de Raad van State inzake de goedkeuring bedoeld in 
artikel 1.5 van het wetsvoorstel. Onafhankelijke advisering terzake zou 
volgens deze leden leiden tot een betere rechtsbescherming bij reorgani-
saties van het waterschapsbestel; dit mede gelet op het soms ingrij-
pende karakter van dergelijke besluitvorming. 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden graag een nadere uiteenzetting 
van de regering op dit punt ontvangen. Deze leden lazen wel dat de 
regering niet uitsluit dat op enig moment toch advies aan de Raad van 
State zal worden gevraagd. Zou de regering toch nog eens willen verdui-
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delijken aan welke situatie zij dan denkt? Hoe denkt de regering een 
schijn van willekeur in dit verband te voorkomen? 

De leden van de S.G.P-fractie betreurden het, dat de regering zich 
niet ontvankelijk betoont voor de gedachte om de rechtsbescherming bij 
reorganisaties van het waterschapsbestel te versterken, door daarbij een 
plaats in te ruimen voor een onafhankelijke advisering door de Raad van 
State. De noodzaak tot deze versterking was, gelet op het ingrijpende 
karakter van dit soort besluiten, naar hun oordeel evident. Deze leden 
wezen op gelijksoortige discussies in het kader van herziening van de 
procedure ten aanzien van de gemeentelijke indeling (wetsvoorstel 
20 079). 

Het gestelde in de memorie van antwoord (blz. 19/20) hadden deze 
leden aldus verstaan, dat wanneer de minister in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen behoefte zou hebben aan een advies van de Raad van 
State, in die gevallen dit advies op eigen initiatief zou kunnen worden 
ingewonnen. Deze leden achtten het echter weinig bevredigend, dat in 
bepaalde gevallen wel maar in andere gevallen niet advisering door de 
Raad van State zal plaatsvinden. Dan ware het naar hun oordeel duide-
lijker om in geval van besluiten van ingrijpende aard steeds advisering 
door de Raad van State voor te schrijven. Bovendien is naar het oordeel 
van deze leden niet goed te verdedigen dat aan provinciale staten wel 
een beroepsrecht op de Kroon, met de daarmee gepaard gaande proce-
durele waarborgen, toekomt, doch aan het waterschapsbestuur, voor wie 
het betreffende besluit van veel verstrekkender gevolgen kan zijn, niet. In 
dit verband wezen deze leden er nog op, dat weliswaar de door provin-
ciale staten behandelde bezwaren door gedeputeerde staten dienen te 
worden meegezonden naar de minister van Verkeer en Waterstaat, doch 
in die fase geen contradictoire procedure meer plaatsvindt, zodat er 
feitelijk voor het waterschap slechts één instantie open staat. Zij vonden 
dit niet evenwichtig, en zouden het derhalve zeer op prijs stellen wanneer 
de regering op een en ander nog eens diepgaand zou willen ingaan. 

Artikel 1.8. 
De leden van de C.D.A.-fractie konden instemmen met de zienswijze 

van de regering dat uit oogpunt van doelmatige organisatie van de 
waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied respectievelijk de 
bevoegdheid van de Kroon tot beïnvloeding van het provinciaal beleid, 
niet beslissend is of een gebied interprovinciaal of binnenprovinciaal is 
gelegen. Zij kunnen dan ook instemmen met de zienswijze van de 
regering dat de regeling van de artikelen 1.8 en 1.9 niet principieel 
indruist tegen de vrijheid van inrichting van de waterschappen die de 
Grondwet aan de provincies toekent. Wel achtten deze leden van 
betekenis dat gevallen van binnenprovinciale lacunes in de waterstaat-
kundige organisatie, waarvoor artikel 1.8 en eventueel artikel 1.9 zijn 
bedoeld, zich in het verleden niet hebben voorgedaan en zich ook nu niet 
voordoen. Deze leden maakten daaruit op dat ook niet te verwachten valt 
dat de regering veelvuldig van deze bevoegdheid gebruik zal maken. 

Een en ander past in de opvatting van deze leden dat toepassing van 
deze bevoegdheid als een ultimum remedium moet worden beschouwd. 
Gaarne zouden zij hiervan een bevestiging van de regering vernemen. 

Artikel 2.1. 
Over de bestuurssamenstelling hadden de leden van de P.v.d.A.fractie 

reeds een algemene opmerking gemaakt. Zij waren op dit terrein teleur-
gesteld door de memorie van antwoord. Moet de trits belang, betaling, 
zeggenschap niet voor elke waterschapstaak concreet ingevuld worden? 
De kosten en daaraan gekoppeld de betaling kunnen dan verschuivingen 
vertonen, als gevolg van relatieve prijsverandering van de kostencompo-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 995, nr. 12 15 



nenten. Die zullen in de calculatie en de bestuurssamenstelling hun 
weerslag moeten vinden. Hoe komen dergelijke aanpassingen tijdig tot 
stand? 

Is periodieke toetsing van reglementen dan niet in de Provinciewet 
voor te schrijven? Deze leden vreesden een verstarrende werking van de 
op dit punt voorgestelde wetgeving die zij te rigide achtten. Wil de 
regering nog eens een verdergaande decentralisatie onder ogen zien? 

Artikel 2.2 en artikel 2.12a 
Voor wat betreft de inrichting van het waterschapsinstituut verdient 

naar het oordeel van de leden van de CD.A-fract ie met name de samen-
stelling van het waterschapsbestuur bijzondere aandacht. Deze leden 
achtten het in dit verband zeer juist dat de trits belang-betaling-zeggen-
schap als leidend beginsel voor de inrichting van het waterschapsin-
stituut wordt gehandhaafd. Deze leden hadden voorts met instemming 
kennis genomen van de opvatting van de regering over het limitatieve 
karaktervan de opsomming van belangencategorieën in artikel 2.2. die 
naar hun oordeel provinciale staten voldoende vrijheid biedt om met 
inachtneming van de omstandigheden in het betrokken gebied tot een 
goede samenvatting van het waterschapsbestuur te komen. 

In het voorlopig verslag vroegen de leden van de C D A fractie al 
aandacht voor de problematiek van de vertegenwoordiging van inlig-
gende waterschappen in zuiveringsschappen. Hoewel zij de argumentatie 
waarom de door de Unie van Waterschappen gedane suggestie niet is 
overgenomen niet overtuigend vinden, konden de leden van deze fractie 
zich vinden in de oplossing voor dit probleem die nu wordt aangedragen. 
De afwijking van de trits die deze oplossing met zich mee brengt achtten 
zij bij wijze van overgangsmaatregel acceptabel. 

Artikel 2.2 
De leden van de P.v.d.A.-fractie misten in de memorie van antwoord 

bij de beschouwingen over de bestuurssamenstelling een duidelijk en 
helder criterium dat provinciale staten bij de bestuurssamenstelling en de 
zetelverdeling zouden kunnen hanteren voor de beantwoording van de 
vraag of zetels, en zo ja hoeveel, aan de categorie ingezetenen moeten 
worden toegekend. Zij wensten graag een uitgebreide beschouwing van 
de regering over dit aspect, met name over de vraag hoe de aard en de 
mate van belang van de ingezetenen kunnen worden afgewogen tegen 
de aard en de mate van belang van de eigenaren en gebruikers van 
onroerend goed. In dit verband vroegen zij of de regering daarbij ook de 
mogelijkheid zou willen betrekken om het belang van de ingezetenen 
wettelijk te forfaiteren, in die zin dat het belang van de ingezetenen bij 
de waterkeringszorg wordt gesteld op bijvoorbeeld x % en het belang bij 
kwantiteits beheer op Y %. 

Behoudens hun reeds gemaakte algemene opmerkingen vroegen deze 
leden ook of voorbereidingen binnen de 5 bestuurscategorieën niet 
expliciet onmogelijk moeten worden gemaakt zoals ook het I.P.O. vraagt. 

In aansluiting op lid 1 verzochten de leden van de D66-fractie lid 2 uit 
te breiden met de categorieën die betrekking hebben op het milieu-
belang. 

Een waterschapsambtenaar te Midden-Beemster wees op het 
ontbreken van een bepaling die het bestuur aan een maximum aantal 
leden bindt. Hij stelt daarbij voor aan te sluiten bij de normering zoals die 
geldt voor gemeenteraden. De aan het woord zijnde leden vroegen of er 
een bijzondere reden was om, in tegenstelling tot andere vertegenwoor-
digende colleges, het waterschapsbestuur niet aan aantallen leden te 
binden. Deze leden vroegen voorts of artikel 2.2, lid 2, de mogelijkheid 
opent tot verbijzondering van de bestuurscategorieën in subcategorieën. 
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De leden van S.G.P-fractie waren het met de regering eens, dat in dit 
artikel het functionele karakter van het waterschap tot uitgangspunt is 
genomen. Zij vroegen zich evenwel toch nog af, of de wijze waarop dit 
uitgangspunt vorm heeft gekregen, aan de provinciale wetgever wel 
voldoende ruimte laat voor een soepele aanpassing aan eventuele 
verdere ontwikkelingen in het waterschapsbestel 

Zou provinciale staten niet tenminste de mogelijkheid dienen te 
worden gegeven om, met inachtneming van het in lid 1 genoemde 
beginsel, in uitzonderingsgevallen ook andere categorieën c.q. instanties 
dan de onder artikel 2.2 genoemde in het bestuur te doen vertegen-
woordigd zijn, zo vroegen zij. 

Tevens vroegen zij of en zo ja, in hoeverre dit artikel ruimte laat om 
ook aan bepaalde subcategorieën van de onder het tweede lid aange-
duide categorieën afzonderlijk een aantal bestuurszetels toe te kennen. 

Deze leden deelden de mening van de regering, dat de toekenning van 
zgn. kwaliteitszetels dient te passen in de toepassing van het beginsel 
belang-betaling-zeggenschap. Zij constateerden dat er thans een aantal 
waterschappen is, waarin ook los van de strikte toepassing van dit 
beginsel kwaliteitszetels zijn toegekend, met name aan instanties ter 
behartiging van de natuur- en milieubelangen. Zij veronderstelden dat 
zeker in die waterschappen waar dat thans het geval is, de categorie 
ingezetenen bij het bestuur zal worden betrokken. Deelt de regering deze 
visie, zo vroegen deze leden. 

Naar zij veronderstelden, hadden ook instanties als hier bedoeld, 
indien overigens wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, de 
mogelijkheid om de kandidaatstelling te beïnvloeden. 

Artikel 2.3 
In artikel 2.3 wordt bepaald dat provinciale staten bij de samenstelling 

van het bestuur rekening moeten houden met de aard en omvang van het 
belang dat de onderscheiden categorieën hebben bij de taakuitoefening 
alsmede het door deze te betalen aandeel in de kosten daarvan. De leden 
van de C D A . fractie vroegen zich naar aanleiding van de opvattingen 
van de regering ter zake af welk gewicht aan deze twee elementen, 
enerzijds de aard en omvang van het belang en anderzijds de betaling, 
moest worden toegekend bij het bepalen van de zetelverdeling in het 
waterschapsbestuur. Deze leden waren met de regering van oordeel dat 
op grond van de meergenoemde trits, het feit van betaling aan het 
waterschap door de desbetreffende categorie op zichzelf noodzakelijk is 
om voor vertegenwoordiging in het bestuur in aanmerking te komen. De 
tekst van artikel 2.3 suggereert echter dat het aandeel in de kosten ook 
een belangrijke rol speelt bij het vaststellen van het aantal zetels dat aan 
de desbetreffende categorie wordt toegewezen. In de memorie van 
toelichting is echter al uitvoerig betoogd dat de hoogte van de betaling 
slechts een ruwe indicatie vormt voor het belang c.q. de zetelverdeling, 
en in de memorie van antwoord stelt de regering dat betaling van kosten 
als maatstaf voor zetelverdeling onbruikbaar is. Deze leden onder-
schreven dit. Zij wezen er daarbij nog op dat de hoogte van het kosten-
aandeel ook in belangrijke mate wordt bepaald door verschillende 
soorten voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de onderscheiden taken, 
welke verschillende kosten met zich meebrengen als zodanig 
weerspiegelt zodoende geenszins de aard van het belang van de onder-
scheiden categorieën, en slechts in zeer beperkte mate de omvang van 
het belang van deze categorieën. De leden van de CD.A-fract ie stelden 
een beschouwing van de regering op prijs over de vraag op welke wijze 
de aard van het belang in aanmerking genomen dient te worden bij de 
zetelverdeling. Daarbij achtten zij ook de overwegingen van de 
commissie-Merkx (zie blz. 21 en 22 van haar rapport) van belang. 
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Het bovenstaande overziende meenden de leden van de CD.A-fractie 
dat de betaling aan het waterschap een conditio sine qua non is als 
categorie van belanghebbende in aanmerking te komen voor vertegen-
woordiging in het waterschapsbestuur. Zij betwijfelden of dit in de 
huidige redactie van dit artikel wel voldoende is vastgelegd. Bij de beant-
woording van de vraag naar het aantal bestuurszetels per categorie 
kunnen aan het aandeel in de kosten nagenoeg geen conclusies worden 
verbonden met betrekking tot de onderlinge zetelverdeling. Bij de beant-
woording van die vraag is naar het oordeel van deze leden de aard en 
omvang van de desbetreffende categorie van doorslaggevend belang. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben op grond van deze overwe-
gingen aanmerkelijke moeite met de huidige redactie van artikel 2, derde 
lid, in het bijzonder met de laatste zinsnede. Alvorens ter zake tot een 
eindconclusie te komen vernamen zij echter eerst nog een nadere reactie 
van de regering ter zake en met name op de vraag of artikel 2, derde lid, 
laatste zinsnede, de opvatting van de regering over de betekenis van het 
kostenaandeel wel juist weergeeft. 

De Unie van Waterschappen wijst erop dat in de praktijk het te betalen 
aandeel in de kosten de primair bepalende factor zal zijn voor de zetel-
verdeling van de verschillende categorieën belanghebbenden. Zij 
verzoekt de redaktie van het artikel zodanig aan te passen dat ook andere 
wegingsfactoren tot hun recht komen. De leden van de D66-fractie 
onderschreven dit verzoek. 

Artikel 2.3, lid 1, dient nadrukkelijk ook de negatieve (geldelijke) 
aspecten bij de aanwijzing van categorieën te betrekken. 

Mag er van worden uitgegaan dat in de toekomst in een aantal water-
schappen ook terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties zowel 
in het algemeen als het dagelijkse bestuur vertegenwoordigd zijn, zo 
vroegen de leden van de fractie van D66. 

Artikel 2.4. 
De argumentatie van de regering voor de afwijzing van de supqestie 

van de leden van de C.D.A.-fractie om de huidige praktijk te handhaven 
dat de zittingsduur van het algemeen bestuur zes jaren is met een 
rooster van aftreden van de helft van de leden om de drie jaar, had deze 
leden niet kunnen overtuigen. Bij de verkiezing voor de leden van de 
besturen van openbare lichamen van algemeen bestuur, zoals gemeente-
raden en provinciale staten gaat het in wezen om het door kiezers laten 
bepalen van de politieke verhoudingen voor de komende jaren in die 
besturen. Bij verkiezingen voor de leden van een algemeen bestuur van 
een waterschap gaat het om de vraag door welke personen als vertegen-
woordigers van een bepaalde categorie van belanghebbende de kiezers 
het door provinciale staten vastgestelde aantal zetels voor die categorie 
willen laten bezetten. Gelet op dit essentiële verschil meenden de leden 
van de C.D.A.-fractie dat aan overwegingen, zoals de huidige praktijk die 
bij de bestuurlijke continuïteit bij lichamen van functioneel bestuur en het 
belang van de opbouw van deskundigheid, ook in het bestuur, voorrang 
moet worden gegeven behoeven een - in dit geval geforceerd overko-
mende - gelijkschakeling van de besturen van openbare lichamen van 
algemeen bestuur. Wel konden de leden van de C.D.A.-fractie zich 
vinden in de opvatting van de regering dat uniformiteit en regeling bij 
wet op dit punt gewenst is. 

De leden van de S.G.P-fractie waren bepaald niet overtuigd door de 
argumenten van de regering, om een zittingsduur van 4 jaar dwingend 
voor te schrijven. Wanneer uniformiteit met andere bestuurscolleges 
geen doorslaggevend argument is, zoals de regering stelt, om welke 
reden is dan niet voor een zesjarige zittingstermijn gekozen? Immers, een 
zodanige termijn geldt thans bij de meeste waterschapsbesturen. 
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Deze leden bepleitten, om in ieder geval de mogelijkheid te bieden dat 
bij reglement een andere termijn kan worden voorgeschreven, bijvoor-
beeld door toevoeging aan lid 1 van de woorden «voor zover het 
reglement niet anders bepaalt». 

Artikel 2.5 
Het kwam de leden van de P.v.d.A.-fractie bij nadere overweging niet 

zinvol voor dat dit artikel ook tijdelijk plaatsvervanging onmogelijk maakt. 
Terwille van de bestuurlijke werkbaarheid meenden deze leden dat 
hiervan moet worden afgezien. Wellicht ware in geval van niet-functio-
neren van de eerstgekozene een soort rechtsprocedure te overwegen op 
voorstel van voorzitter en secretaris. 

De leden van de V.V.D.fractie zouden graag een reactie van de 
regering ontvangen op punt 4 van de brief van het IPO van 13 juni 1989 
aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, waarin het IPO haar 
commentaar geeft op de memorie van antwoord. 

Artikelen 2.10 en 2.11 
In de memorie van antwoord wijst de regering voorstellen om te 

komen tot directe verkiezing van vertegenwoordigers van ingezetenen af. 
De argumentatie had de leden van de P.v.d.A. fractie niet kunnen 
overtuigen, met name begrepen zij niet de relevantie van de voorkeur van 
de ingezetenen bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de waterschaps-
verkiezingen. In dit verband vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie of 
de regering kennis heeft genomen van de opvatting van de heer ing. J. 
Schrender, neergelegd in zijn afstudeerverslag, dat provinciale staten 
niet over zouden moeten gaan tot vertegenwoordiging van de categorie 
ingezetenen in het bestuur van een waterkwantiteitbeherend waterschap 
wegens het ontbreken van de directe relatie betaling/zeggenschap. De 
leden van de P.v.d.A.-fractie waren vooralsnog van mening dat de wet 
ook voor de ingezetenen de keuze aan de provincie zou moeten laten 
tussen direct en indirect kiesrecht. 

Naar aanleiding van artikel 2.10 vroegen de leden van de S.G.P. fractie 
om een nadere toelichting op de verhouding tussen het eerste en het 
tweede lid. 

Deze leden gingen er vanuit, dat het eerste lid moet worden gezien als 
uitdrukking van de voorkeur van de wetgever voor rechtstreekse verkie-
zingen door de eigenaren gebouwd. Deze leden deelden die voorkeur. 

Welke argumenten kunnen dan doorslaggevend zijn om toch bij 
reglement indirecte verkiezingen voor te schrijven? 

Kan het enkele argument, dat er een geringe opkomst te verwachten 
is, daartoe reeds voldoende grond bieden? 

Artikel 2.12a 
De leden van de P.v.d.A.-fractie herhaalden hier hun vraag of natuur-

beheer" en milieu-organisaties niet op een bepaalde wijze in het bestuur 
kunnen worden vertegenwoordigd als het algemeen bestuur (provincie) 
dat zou wensen. Waarom kan deze mogelijkheid niet in de wet worden 
opgenomen? 

De leden van de V.V.D. fractie zouden graag een reactie van de 
regering ontvangen op punt 5 van de brief van het IPO van 13 juni 1989 
aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, waarin zij haar 
commentaar geeft op de memorie van antwoord. 

De leden van de S G P . fractie stelden het op prijs, dat de regering bij 
nota van wijziging de mogelijkheid heeft geopend om inliggende (kwanti-
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teits)-waterschappen een eigen vertegenwoordiging toe te kennen in het 
bestuur van het zuiveringschap, in welk gebied deze waterschappen 
gelegen zijn. Deze leden waren er echter niet gelukkig mee, dat de 
regering aan deze oplossing vorm heeft gegeven via een overgangsbe-
paling. Naar deze leden meenden wordt er aldus van uitgegaan dat 
gescheiden kwaliteits- en kwantiteitsbeheer een verdwijnende zaak zal 
zijn. 

Naar de mening van deze leden, die hierbij verwezen naar het eerder in 
dit eindverslag onder «Algemeen» gestelde, berust dit op een te 
eenzijdig uitwerking van het integraal waterbeheer. Bovendien is het 
uiteindelijk oordeel over deze uitwerking primair aan provinciale staten 
voorbehouden. 

Deze leden achtten het daarom niet juist via een overgangsbepaling dit 
beleidsuitgangspunt van het rijk feitelijk wettelijk te verankeren. Zij 
hadden derhalve voorkeur voor een regeling van deze materie in het 
kader van artikel 2.12a. Gaarne zouden zij een reactie van de regering 
hierop ontvangen. 

Artikel 2.16 
In de memorie van antwoord wordt vermeld dat voor de aanwijzing van 

één van de medegerechtigden door een van de andere medegerech-
tigden geen bijzondere vormvereisten dan die voor een schriftelijke 
verklaring gelden. De bepaling van artikel 2.16, die voortvloeit uit de voor 
verkiezingen van het waterschapsbestuur door de regering ingestelde 
koppeling tussen stemrecht en zakelijk recht op onroerend goed is in een 
aantal reglementen, vooruitlopende op de totstandkoming van de Water-
schapswet, al opgenomen. Dit is onder meer het geval in het kiesre-
glement van de provincie Utrecht. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
hadden vernomen dat het vereiste van schriftelijke aanwijzing bij verkie-
zingen voor waterschapsbesturen in deze provincie tot praktische 
moeilijkheden heeft geleid, onder andere vele uitsluitingen van de 
uitoefeningen van het stemrecht. 

Zij vroegen zich in dat licht af of het niet wenselijk is een andere 
regeling te overwegen, bijvoorbeeld koppeling van de uitoefening van het 
stemrecht aan de betaling van de waterschapslasten, die doorgaans door 
één van de medegerechtigden geschiedt, tenzij de medegerechtigden 
een ander als stemgerechtigd aanwijzen. 

Artikel 2.20 
Het aantal achtereenvolgende zittingstermijnen waarvoor een 

bestuurslid zich kandidaat kan stellen, wordt niet beperkt. 
Dit heeft er in een aantal schappen toe geleid dat bestuursfuncties 

gedurende vele jaren door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend. 
De leden van de fractie van D66 achtten het wellicht gewenst om in een 
dergelijk democratisch samengesteld college de verkiesbaarheid tot twee 
achtereenvolgende perioden van 4 jaar te beperken. 

Artikel 2.28 
Bij de nota van wijziging stelt de regering voor in de eerste volzin van 

dit artikel de woorden «uit de voorzitter en» te schrappen. De zin van dit 
niet nader toegelichte wijzigingsvoorstel ontging de leden van de 
CDA. f rac t ie . Deze leden veronderstelden dat het niet de bedoeling was 
te bewerkstelligen dat de voorzitter geen lid van het dagelijks bestuur 
mee zou zijn. Zij wilden graag een toelichting op dit voorstel ontvangen. 

Artikel 2.32 
De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat in de memorie van 

antwoord is vermeld dat door de minister van Binnenlandse Zaken nog 
wordt bezien of de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers, 
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welke thans onder andere voorziet in de pensioenvoorziening van leden 
van gedeputeerde staten en wethouders, van overeenkomstige 
toepassing kan worden verklaard op het pensioen voor waterschapsbe-
stuurders. Gezien de anderssoortigheid van de risico's verzochten deze 
leden evenwel te onderzoeken of wachtgeld verplichtingen enz. bij deze 
categorie bestuurders niet in een verzekering bij derden zou moeten 
worden overgebracht. Kan daarop worden ingegaan? Wat verzet zich 
tegen het van toepassing verklaren van APPA op het pensioen van water-
schapsbestuurders? 

Artikel 2.34 
In de memorie van antwoord wordt wat betreft de procedure bij de 

benoeming van de voorzitter van een waterschap al opgemerkt dat het 
op de weg van de minister ligt om het bestuur van het waterschap 
alsmede het provinciebestuur te horen indien hij voornemens is van de 
volgorde van de door het algemeen bestuur opgestelde aanbeveling af te 
wijken, zeker indien het gevoelen van de minister blijkbaar afwijkt van dat 
van waterschap en provincie. Op grond van het wetsvoorstel is de 
minister formeel slechts verplicht om de betrokken besturen te horen 
indien hij overweegt een persoon voor benoeming voor te dragen die niet 
op de aanbeveling is geplaatst. In het licht van de gebruikelijke wijze van 
totstandkoming van een aanbeveling, te weten vaststelling door het 
algemeen bestuur van het waterschap in een openbare vergadering, en 
in het licht van de overwegingen die aan de keuze van deze - voor de 
benoeming van een waterschapsvoorzitter juiste - procedure ten 
grondslag liggen achtten de leden van de C.D.A.-fractie het gewenst 
eveneens in de wet vast te leggen de verplichting voor de minister tot 
het horen van de besturen van waterschap en provincie, indien de 
minister wil afwijken van de volgorde van de aanbeveling. 

Artikel 2.35 a 
Nu de regering - in de ogen van de leden van de C.D.A.-fractie terecht 

- blijft bij haar opvatting dat het stellen van regels omtrent het vervullen 
van nevenfuncties door leden van dagelijkse besturen van water-
schappen, kan geschieden door de provinciale wetgever, met name 
gezien het part-time karakter van deze functie, had het hen verbaasd dat 
de regering het argument van het full-time karakter van de functie van 
voorzitter hanteert om met betrekking tot de voorzitter bij nader inzien 
voor een regeling door de formele wetgever te kiezen. Immers bij het 
merendeel van de waterschappen is ook het voorzitterschap een 
part-time functie. Slechts bij circa 20 waterschappen is het voorzitter-
schap een full-time functie. Dit pleit er volgens de leden van de 
C.D.A.-fractie voor om de oorspronkelijke visie van de regering te 
steunen en ook wat de voorzitter betreft de regeling aan de provinciale 
wetgever over te laten die dan met name voor full-time voorzitters een 
regeling kan treffen als bedoeld in het bij de nota van wijziging voorge-
stelde artikel 2.35a, waar de leden van de C.D.A.-fractie overigens geen 
inhoudelijke bezwaren tegen hadden. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden uit een oogpunt van deregu-
lering geen behoefte aan deze bij nota van wijziging ingevoegde 
bepaling. 

Voorzover het stellen van regels op dit punt al nodig wordt geoordeeld, 
kon dit naar hun oordeel gevoeglijk aan de provinciale besturen v-jrden 
overgelaten. Bovendien achtten zij de voorgestelde regeling reeds om die 
reden minder op zijn plaats, omdat het voorzitterschap van een water-
schapsbestuur, in tegenstelling tot bijv. het burgemeestersambt, in 
tamelijk veel gevallen niet als full-time functie wordt uitgeoefend. De 
voorgestelde bepaling is, naar het hen voorkwam, niet op dergelijke 
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situaties toegesneden, en is dan ook in dat geval moeilijk toepasbaar. Zij 
verzochten de regering dan ook deze bepaling te heroverwegen. 

Artikel 3.2 
In memorie van antwoord stelt de regering dat het in het voornemen 

ligt dat tussen het Rijk en de waterschappen bestuursakkoorden worden 
gesloten. Hoe verhoudt deze opvatting zich tot het onlangs tussen het 
Rijk, het IPO en de Unie van Waterschappen gesloten convenant inzake 
de defosfatering, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.fractie. Deze leden 
wilden tevens weten in hoeverre de Tweede Kamer geïnformeerd wordt 
over dergelijke convenanten. Ook vroegen zij of er nog meer van derge-
lijke akkoorden met de Unie te verwachten zijn. In hoeverre is een 
convenant een voor partijen bindende overeenkomst? Welke positie 
neemt de Staten-Generaal ter zake in? 

Artikel 3.16 en 3.16a 

De leden van de P.v.d.A. fractie zouden gaarne een uiteenzetting van 
de regering zien over de verhouding tussen de in artikelen 3.16 en 3.16a 
van het onderwerpelijke wetsvoorstel opgenomen publiekrechtelijke 
dwangsom en de regeling die ter zake is opgenomen in het begin april j l . 
bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging 
van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (WABM). Deze leden 
wezen er daarbij op dat 27 waterschappen thans (tevens) waterkwali-
teitsbeheerder zijn en als zodanig onder de in de WABM opgenomen 
regeling vallen. Op basis van welke wettelijke regeling, de Water-
schapswet of de WABM, zullen deze waterschappen in de toekomst 
gerechtigd zijn tot het vaststellen van een publiekrechtelijke dwangsom? 
Zijn er overigens nog verschillen tussen beide wettelijke regelingen? Zo 
ja, kunnen deze worden weergegeven? 

Artikel 3.22 

De leden van de S.G.P.-fractie waren nog niet overtuigd van de 
noodzaak van opname van de tweede volzin van het tweede lid. Zij 
vroegen, hoe de door de regering daartoe aangevoerde argumenten zich 
verhouden tot het gestelde op blz. 12 van de memorie van antwoord 
inzake aanvullingsbevoegdheid van de provinciale wetgever. 

Artikel 3.24 

In de memorie van antwoord (blz. 49) houdt de regering een betoog 
over de wenselijkheid van een wettelijke verplichting voor het water-
schap tot vroegtijdig overleg met de gemeenten in zijn gebied. Alles 
overwegende komt de regering tot de conclusie dat het opnemen van 
een dergelijke verplichting te ver zou gaan. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie wezen er op dat bijzonder veel problemen die zich 
voordoen tussen waterschappen en gemeenten te wijten zijn aan 
niet-tijdig ambtelijk en bestuurlijk overleg. In veel gevallen wordt bij 
voorbeeld met betrekking tot plannen, zoals bestemmingsplannen en 
waterkwaliteitsbeheersplannen, volstaan met toezending aan de 
gemeente/het waterschap met verzoek om commentaar, wanneer de 
interne ambtelijke voorbereiding vrijwel is afgerond. De bereidheid om 
dan nog ingrijpende veranderingen aan te brengen is meestal afwezig 
zodat het andere overheidslichaam nog slechts de mogelijkheid heeft om 
bezwaar en vervolgens beroep aan te tekenen. Vervolgens ontstaan dan 
vaak problemen waar de burger de dupe van is (wateroverlast). Daarom 
pleitten deze leden voor een zowel in de herziene Gemeentewet als in de 
Waterschapswet op te nemen verplichting voor het waterschap, respec-
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tievelijk de gemeenten om over beleidsvoornemens die van belang zijn 
voor de gemeenten respectievelijk het waterschap, in een zodanig vroeg 
stadium overleg te plegen dat van een reëel bestuurlijk overleg daarover 
sprake kan zijn. 

Artikel 3.25 

«De leden van de P.v.d.A.fractie waren niet overtuigd door de 
stellingname van de regering dat de maximale geldboete voor 
overtreding van keuren in het onderwerpelijke wetsvoorstel op f 500 
gehandhaafd dient te worden. Deze leden wezen er daarbij op dat aldus 
een niet goed te verklaren onderscheid wordt gecreëerd met de 
maximale geldboete die thans geldt bij overtreding van gemeentelijke 
verordeningen. Daar is immers, gezien artikel 195 Gemeentewet, een 
maximale geldboete van f 5 000 mogelijk. In het thans aanhangige 
wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet blijft deze mogelijkheid 
gehandhaafd (vgl. artikel 154). Volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie 
zou een dergelijke maximale geldboete ook bij overtredingen (bij 
voorbeeld achterwege laten van het vereiste onderhoud) immers tot zeer 
nadelige waterhuishoudkundige situaties kunnen leiden. Mede uit een 
oogpunt van generale preventie dienen ter zake dan ook adequate straf-
maatregelen ter beschikking te staan». 

De argumenten van de regering om niet over te gaan tot indeling van 
de hier aan de orde zijnde sancties in de tweede categorie hadden de 
leden van de S.G.P.-fractie niet kunnen overtuigen. Zij wezen er 
nogmaals op dat overtreding van keurbepalingen van ingrijpende aard 
kunnen zijn, gelet op de daaraan verbonden mogelijke gevolgen voor 
veiligheid en milieu. Daarnaast achtten deze leden het weinig bevre-
digend, dat er een verschil in strafmaat zou ontstaan tussen overtreding 
van soortgelijke verbodsbepalingen in provinciale- en waterschapsveror-
deningen. Deze leden bleven aanpassing van dit artikel op dit punt 
wenselijk achten. 

Artikel 3.26 

De leden van de CD.A-fractie hadden kennis genomen van de 
beschouwingen in de memorie van antwoord met betrekking tot de 
vaststelling van de bezoldiging voor de waterschapsambtenaren. Zij 
onderschreven het oordeel van de regering dat te dien aanzien voor de 
waterschappen vanwege hun verscheidenheid in een andersoortige 
regeling dient te worden voorzien dan voor provincies en gemeenten. De 
leden van de C.D.A. fractie meenden evenwel dat net zo min als in de 
Gemeente- en Provinciewet in de Waterschapswet het voorschrift op zijn 
plaats is dat de bezoldiging dient te worden vastgesteld op basis van 
functiewaardering en met inachtneming van rijkswaarderingsverhou-
dingen. Bovendien kan worden aangetekend dat functiewaardering 
weliswaar een belangrijk instrument is voor de vaststelling van de bezol-
diging, maar dat de bezoldiging daarnaast ook andere elementen bevat 
die juist in de afgelopen jaren sterk tot ontwikkeling komen, zoals bij 
voorbeeld arbeidsmarkttoelagen en functioneringstoelagen. Het lijkt dus 
ook niet juist om de bezoldiging geheel te bepalen tot het uitgangspunt 
van functiewaardering met inachtneming van rijkswaarderingsverhou-
dingen. De leden van de C.D.A. fractie vroegen zich in dit verband af hoe 
de voorgestelde regeling van het toezicht moet worden gezien. De 
regering maakt melding van het voornemen dat de colleges van gedepu-
teerde staten in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken 
zogenaamde «verklaringen van geen bezwaar» zullen gaan afgeven voor 
de bezoldigingsverordeningen van de waterschappen. De leden van de 
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C D A . fractie stelden de vraag hoe deze regeling zich verhoudt tot 
algemene regeling van het toezicht op de waterschappen, die voor de 
onderhavige verordening neerkomt op repressief toezicht. Overigens 
tekenden deze leden aan dat de rol die blijkbaar aan de minister van 
Binnenlandse Zaken wordt toegekend, er ook toe zou moeten leiden dat 
de onderhavige bepaling in de Waterschapswet zich beperkt tot het 
toekennen van de bevoegdheid tot het vaststellen van de bezoldigings-
verordening aan het waterschapsbestuur. 

Ondanks de nadere toelichting in de memorie van antwoord was het de 
leden van de S.G.P. fractie niet duidelijk geworden waarom het noodza-
kelijk is bij wet toepassing van functiewaardering voor waterschappen 
verplicht te stellen. Zij vroegen of er andere voorbeelden zijn van soort-
gelijke bepalingen in de formele wetgeving. Naar hun oordeel kan 
worden volstaan met de bepaling, dat het algemeen bestuur bevoegd is 
tot vaststelling van de bezoldiging van de waterschapsambtenaren. 

Artikel 3.30, lid 4 

Dit lid bepaalt dat het instellen van bezwaar en beroep bekrachtigd 
dient te worden door het algemeen bestuur. Gelet op het feit dat een 
dergelijke bekrachtiging geruime tijd op zich kan laten wachten zagen de 
leden van de C.D.A.-fractie hierin een bron van onzekerheid. In dat licht 
achtten zij het gewenst dat de bevoegdheid tot het instellen van bezwaar 
of beroep ten principale wordt gelegd bij het dagelijks bestuur onder 
mededeling daarvan aan het algemeen bestuur. 

Artikel 3.37 

De leden van de P.v.d.A. fractie vonden de beschouwing van de 
regering met betrekking tot de verhouding tot de Rampenwet juist met 
het oog op artikel 3.37 niet logisch. Het kwam hen voor dat voorkomen 
moet worden dat bij rampen van een ander karakter dan die waarbij 
alleen inundatie dreigt of aan de orde is geen actie plaats heeft dan na 
overleg met de burgemeester dan wel commissaris van de Koningin. 
Waarom heeft de regering die opvatting niet in het wetsvoorstel 
neergelegd? 

Het gestelde in de memorie van antwoord had bij de leden van de 
SGP.-fractie nog enkele vragen opgeroepen inzake de verhouding 
tussen de bevoegdheden van de burgemeester - op grond van de 
Rampenwet ~ en die van het waterschapsbestuur - op grond van de 
waterstaatswetgeving - bij overstromingsgevaar en watersnood. Deze 
leden namen zich voor hierop bij de behandeling van het wetsvoorstel op 
de waterkering terug te komen, aangezien dit hun daarvoor het meest 
geëigende kader leek. 

Artikel 4.4 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de volgende vragen. Kan een 
ontwerp voor deze algemene maatregel van bestuur bij de nota naar 
aanleiding van het eindverslag worden toegevoegd? Zo niet, is de 
regering dan bereid te waarborgen dat de amvb dan door de medewet-
gever inhoudelijk mede kan worden beoordeeld? 

Artikel 4.6 

De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen het antwoord in de memorie 
van antwoord niet op hun vraag of de inning van inkomsten niet regulier 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 995, nr. 12 24 



aan het waterschap kan worden overgelaten dat weigerachtig is een 
uitgave te doen. Met het doel overbodige regelgeving te voorkomen 
herhaalden deze leden hun vraag hoe vaak de artikelen 61 en 62 van de 
Waterstaatswet 1900 zijn toegepast. Wil de minister deze gegevens 
thans bij de provincies verzamelen en aan de Kamer overleggen? 

Artikel 4.16 e.v. 

De bij de derde nota van wijziging voorgestelde wijzigingen in het 
wetsvoorstel hebben volgens de leden van de CDA. f rac t ie nog geen 
duidelijkheid gebracht ten aanzien van het gebouwde of ongebouwde 
karakter van openbare landwegen, banen voor openbaar vervoer per rail, 
landingsbanen etc. De C.D.A.fractie acht het gewenst dat de Water-
schapswet op dit punt duidelijkheid verschaft. In dit verband is zij van 
oordeel dat bij de keuze van de wetgever een belangrijke rol dient te 
spelen de huidige, door de meeste waterschappen gehanteerde praktijk 
om dergelijke objecten als ongebouwd aan te slaan, en het gegeven dat 
het verband tussen het door deze objecten veroorzaakte waterbezwaar 
en de oppervlakte daarvan veel groter is dan het verband tussen het 
veroorzaakte waterbezwaar en de waarde van deze objecten in het 
economisch verkeer. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met waardering kennis 
genomen van het feit, dat de regering bij nota van wijziging een afzon-
derlijke ingezetenenomslag heeft geïntroduceerd. Daarmee is naar het 
oordeel van deze leden een onevenwichtigheid bij de uitwerking van de 
trits belang-betaling-zeggenschap weggenomen. Ook de wijze waarop 
aan de vormgeving van deze omslag in het ontwerp gestalte is gegeven 
had de instemming van deze leden. Overigens vroegen de leden van de 
S.G.P.-fractie de aandacht van de regering voor een aantal mogelijke 
knelpunten in de omslagheffing, welke wellicht een belemmering zullen 
kunnen vormen voor een spoedige inwerkingtreding van de wet. In de 
eerste plaats wezen deze leden op het feit, dat de totstandkoming van de 
wetgeving inzake de herziening van het gemeeentelijk belastinggebied 
(commissie-Christiaanse) nog steeds niet in zicht is. In verband hiermee 
is toepassing van de waardemaatstaf door de waterschappen nog niet 
overal mogelijk. Zij vroegen, of het in verband hiermee niet aanbeveling 
verdient een overgangsmaatregel te treffen, ertoe strekkende de water-
schappen te verplichten de waardemaatstaf toe te passen in die 
gevallen, waarin alle gemeenten in het waterschapsgebied de waarde-
maatstaf van de OGB hanteren. Zij vroegen voorts, welke andere 
problemen voor de waterschappen kunnen voortvloeien uit de vertraging 
in de totstandkoming van de zoeven bedoelde wetgeving. Voorts vroegen 
deze leden aandacht voor enkele problemen rond de invoering van de 
pachtersomslag. Zij wezen in dit verband op de noodzaak van het 
opzetten van een pachtersregistratie door de waterschappen. Deze leden 
informeerden naar de stand van zaken rond de voorbereiding hiervan en 
de betrokkenheid van het kadaster daarbij. Voorts zouden deze leden 
gaarne vernemen, hoever de voorbereiding van de terzake nodige 
aanpassing van het Pachtnormenbesluit is gevorderd. Deze leden 
drongen wat dit betreft op de nodige spoed aan, omdat naar deze leden 
veronderstelden de invoering van de pachtersvertegenwoordiging in de 
waterschapsbesturen anders dreigt te worden vertraagd. Het antwoord 
op de hunnerzijds gestelde vraag inzake de vrijstelling van kerkelijke 
gebouwen (blz. 66 memorie van antwoord) had de leden van de 
S.G.P.-fractie niet geheel kunnen bevredigen. Het ontging hen om welke 
reden dit soort gebouwen, die immers vrijgesteld zijn van de 
OGB-heffingen, wel betrokken zouden moeten worden in de water-
schapslasten, die immers naar dezelfde maatstaf worden geheven. 
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Bovendien vroegen deze leden zich af, op welke wijze door de water-
schappen de waarde van deze objecten zal moeten worden bepaald. 
Deze leden bepleitten derhalve een overeenkomstige behandeling van 
deze objecten voor de OGB en de waterschapslasten. 

Artikel 4.18 

De leden behorende tot de P.v.d.A. fractie vonden het onjuist dat de 
bevoegdheid om voor de kostentoedeling in volle omvang uitgangs-
punten vast te stellen aan het bestuur toekomt en niet ook en met mate 
aan het toezichthoudende provinciale bestuur. Afgezien van de algemene 
uiteenzetting ter zake, die zij broodnodig achtten, meenden deze leden 
dat de kostentoedeling mede een wezenlijk element van de inrichting van 
het waterschap is. Uitgangspunten ter zake horen ook op landelijk en 
provinciaal niveau te worden vastgesteld en gehanteerd. Aangezien het 
belastingheffingen zijn dient de overheid van fiscaal beleid te zijn verant-
woord. Provinciale uitgangspunten met betrekking tot het aanwijzen van 
categorieën van omslagplicntigen, al op het aangeven van de manier 
waarop onderlinge belangenverhoudingen in concrete situaties dienen te 
worden bepaald dienen mogelijk te zijn en moeten per waterstaatstaak 
helder en doorzichtig zijn. 

Het IPO heeft ernstige bezwaren tegen de volledige bevoegdheid van 
waterschapsbesturen om de kostentoedeling vast te stellen. De leden 
van de fractie van D66 konden die kritiek onderschrijven. Het provinciaal 
bestuur is ten aanzien van de waterschappen het primaire orgaan en 
tevens de bepaler van het integraal waterbeheer. De kostentoedeling 
vormt een wezenlijk element van inrichting van het waterschap. De 
provincie behoort daar om bovengenoemde reden invloed op te kunnen 
uitoefenen. Ook moet, naar de mening van deze leden, de provincie erop 
toezien dat bij de kostentoedeling iedereen aan bod komt, gelet ook op 
de bovenregionale belangen die daarbij in het geding kunnen zijn. 

Artikel 4.18, lid 6 

De leden van de D66-fractie waren van mening dat bij lid 6 een 
uitdrukkelijk onderscheid tussen de negatieve en de positieve gevolgen 
van waterschapswerken moet worden aangebracht, alsmede de classifi-
catie van gronden die daarmee samenhangt (zie ook onder Algemeen). 

Artikel 4.19 

De leden van de C.D.A.-fractie herhaalden hun ook reeds in het 
voorlopig verslag geuite bezorgdheid over het uitblijven van de wetsvoor-
stellen naar aanleiding van het rapport van de commissie-Christiaanse 
over de materiële bepalingen inzake gemeentelijke belastingen, en met 
name in dit kader het uitblijven van een wetsvoorstel waarin de 
afschaffing van de oppervlaktemaatstaf voor de OGB wordt geregeld. 
Immers, zolang die afschaffing niet wettelijk is vastgesteld, kan het 
tweede lid van artikel 4.19 niet in werking treden. Toch is het volgens de 
leden van de CDA. f rac t i e noodzakelijk dat de waterschappen zo snel 
mogelijk afstappen van de belastbare opbrengst gebouwd op grond van 
de Wet op de grondbelasting als maatstaf voor de omslag gebouwd. In 
dit verband vroegen de leden van de C.D.A.-fractie naar de opvatting van 
de regering over de suggestie van de Unie van Waterschappen er toe 
strekkende om daar waar in het gebied van een waterschap alle 
gemeenten de waardemaatstaf toepassen, de waterschappen te 
verplichten over te stappen op deze maatstaf. Voorts hadden de leden 
van de C.D.A.-fractie kennis genomen van het voornemen van de 
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regering de gemeenten wettelijk op te dragen om aan waterschappen, 
die daarom vragen, tegen een redelijke vergoeding waardegegevens van 
gebouwde onroerende goederen te verstrekken. Deze leden bepleitten 
een dergelijke bepaling in de Waterschapswet op te nemen, die naar het 
zich laat aanzien veel eerder in werking zal treden dan het voorstel tot 
wijziging van de ontwerp-herziene Gemeentewet op het gebied van de 
gemeentelijke belastingen. De leden van de C.D.A. fractie meenden 
voorts, onder verwijzing naar de hier en daar reeds bestaande praktijk, 
dat de waterschappen niet alleen behoefte hebben aan de waardege-
gevens maar ook aan gegevens met betrekking tot belastingobjecten en 
subjecten. Ten slotte is eveneens uit de praktijk gebleken dat water-

schappen en gemeenten ieder zo hun eigen gedachten hebben over de 
invulling van het begrip «redelijke vergoeding». Niet alleen is het onwen-
selijk dat de mogelijkheid tot het heffen van belasting door de water-
schappen afhankelijk wordt gesteld van het bereiken van overeen-
stemming tussen gemeente en waterschap over de invulling van het 
begrip «redelijke vergoeding», maar ook kan moeilijk gevraagd worden 
van een waterschap om met alle gemeenten in zijn gebied - soms enkele 
tientallen - overeenstemming te bereiken over een «redelijke» 
vergoeding. Deze leden achtten het daarom gewenst dat de regering op 
grond van de Waterschapswet de bevoegdheid krijgt om bij algemene 
maatregel van bestuur regels ter zake te stellen. In dit verband wilden de 
leden van de C.D.A. fractie nog de volgende vraag stellen. Wil de 
regering een nadere motivering geven, waarom er voor de waterschaps-
lasten geen vrijstelling zou kunnen gelden voor de kerkelijke gebouwen 
en hun aanhorigheden? Zou een vrijstelling als de onroerendgoedbe-
lasting voor kerkelijke gebouwen niet voor de hand liggen? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat het in de memorie 
van antwoord aangekondigde wetsvoorstel tot wijziging van de gemeen-
tewet naar aanleiding van de voorstellen van de commissie-Christiaanse 
nog steeds niet is ingediend. Deze leden betreurden dit en vroegen naar 
de reden voor deze vertraging. In verband daarmee vroegen de leden van 
de P.v.d.A.-fractie zich af of het niet wenselijk zou zijn om de bepaling op 
grond waarvan de gemeenten de waardegegevens aan de water-
schappen moeten verstrekken thans in de ontwerp-Waterschapswet op 
te nemen. Een dergelijke verplichting is immers onmisbaar voor 
overschakeling op de waarde in het economisch verkeer, althans zolang 
geen uitwerking is gegeven aan het voornemen om te komen tot een 
Wet Waardebepaling Onroerend Goed. In dit verband vroegen de leden 
van de P.v.d.A.-fractie hoe het thans met de voorbereiding van deze wet 
en met het bestuurlijk overleg met de lagere overheden ter zake is. Kan 
de regering reeds aangegeven hoe de bestuurlijke betrokkenheid van de 
waterschappen bij de waardebepaling gestalte krijgt? 

Artikel 4.27 

In de memorie van antwoord zegt de regering toe het wettelijk kader 
voor het verenigen van aanslagen van gemeenten en waterschappen te 
zullen scheppen, indien mocht blijken dat aan een dergelijke 
mogelijkheid daadwerkelijk behoefte bestaat. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie constateerden dat er thans reeds behoefte bestaat aan 
een dergelijke mogelijkheid. Zij meenden dat dit nogal voor de hand 
liggend is, nu voor de omslag gebouwd het waterschap de door de 
gemeente vastgestelde waarde van het gebouwd onroerend goed zonder 
meer over moet nemen en de ingezetenenomslag op een gelijk bedrag 
per woning wordt vastgesteld en dus zonder veel problemen met de OGB 
gecombineerd kan worden. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de 
regering daarom op korte termijn uitvoering aan haar voornemens te 
geven. 
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Artikel 4.29 

Op zich konden de leden van de C.DA. fractie instemmen met de 
opvatting van de regering dat het niet gewenst is om uit een oogpunt van 
rechtsbescherming voor de burger ongerechtvaardigde verschillen te 
creëren of te handhaven tussen de gemeentelijke en waterschapsbelas-
tingen. Marginale toetsing door de belastingrechter van de voor de 
belastingheffing relevante besluiten van het waterschapsbestuur, zoals 
de begroting, kostentoedelingsverordening, e tc , achtten deze leden dan 
ook aanvaardbaar. Wel wezen deze leden er op dat de afwegingen die 
het bestuur van een waterschap maakt met name bij de vaststelling van 
de begroting, maar ook bij de kostentoedelingsverordening en bij de 
verdeling van percelen in omslagklassen, afwegingen van bestuurlijke 
aard zijn. Het in de wet neergelegde criterium dat volgens het 
wetsvoorstel bij vaststelling van de kostentoedelingsverordening in acht 
genomen moet worden, namelijk de aard en de omvang van het belang 
van de categorieën belanghebbenden bij de behartiging van de taken van 
het waterschap, duidt hier eveneens op. De leden van de C.D.A.-fractie 
waren van oordeel dat dit element eveneens van belang is voor de vraag 
of de belastingrechter dit soort regelingen slechts marginaal toetst. Deze 
leden vroegen in dit verband naar een onderbouwing van de stelling dat 
de belastingrechter regelen van lagere overheden slechts marginaal 
toetst. 

Artikel 5.6 

De taken van waterschappen binnen het integraal waterbeheer 
brengen met zich mee dat deze gevolgen hebben voor grote delen van 
ons land, die niet altijd duidelijk fysiek of geografisch aan te duiden zijn. 
In navolging van de Wet op de waterhuishouding en de WABM stelden 
de leden van de fractie van D66 voor aan «een ieder» een beroepsrecht 
toe te kennen tegen de opgesomde beslissing van het waterschap (zoals 
artikel 50 Wet op de waterhuishouding). 

Artikel 6.4. 

De leden van de S.G.P-fractie vroegen waarom dit artikel nog niet is 
geschrapt, gelet op het gestelde in de memorie van antwoord. 

Artikel 6.10 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de regering thans wel 
nadere mededelingen kan doen over de wijze en de termijn waarop het 
Pachtnormenbesluit zal worden gewijzigd en de correcties op de 
pachtsom zullen worden uitgevoerd. In dit verband vroegen de leden van 
de C.D.A.-fractie de regering tevens duidelijkheid te verschaffen inzake 
het door de Unie van Waterschappen gesignaleerde probleem van het 
tijdstip van invoering van de pachtersomslag en opschoning van de 
pachtnormen. Voorts hebben de leden van de C.D.A.-fractie uit bij de 
derde nota van wijziging voorgestelde aanpassing van artikel 4.17.6 
begrepen dat alleen pachters in de pachtersomslag worden betrokken 
per 1 januari van een belastingjaar een door de Grondkamer goedge-
keurd pachtcontract hebben. Acht de regering het gevaar aanwezig dat, 
als gevolg van deze bepaling of meer kortlopende pachtcontracten (bij 
voorbeeld van 2 januari t/m 31 december) zullen worden afgesloten, c.q. 
dat kortlopende pachtcontracten pas op of na 1 januari ter goedkeuring 
aan de Grondkamer zullen worden aangeboden? Naar het oordeel van de 
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C D A . fractie zal op korte termijn duidelijkheid over deze kwesties 
geboden moeten worden, wil het opnemen van pachtersvertegenwoor-
digers in de waterschapsbesturen niet onnodig vertraagd worden. 

De regering schrijft in de memorie van antwoord dat zij in dit stadium 
nog geen mededelingen kan doen over de wijziging van het Pachtnor-
menbesluit. De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen er op dat deze 
wijziging onontbeerlijk is voor invoering van de pachtersomslag. Waar 
invoering van de pachtersvertegenwoordiging met daaraan gekoppeld 
pachtersomslag één van de belangrijke veranderingen in het water-
schapsbestel vormt, had het de leden van de P.v.d.A.-fractie ten zeerste 
verbaasd dat de regering in de memorie van antwoord geen enkele 
mededeling kan doen over de aanpassing van het Pachtnormenbesluit. 
Deze leden wilden in dit verband graag weten wanneer het Pachtnormen-
besluit gewijzigd wordt, in welke zin het gewijzigd wordt, en hoe de 
invoering van de pachtersomslag dan daadwerkelijk en qua termijnen zal 
plaatsvinden. 

Met een tijdige beantwoording van het voorgaande acht de commissie 
de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Van Vlijmen 

De griffier van de commissie, 
Teunissen 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 995, nr. 12 29 


