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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 6.10, punt 1, wordt vervangen door:

1. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
a. De punt aan het slot van het eerste lid wordt vervangen door een

punt-komma;
b. Aan het eerste lid wordt een nieuw onderdeel c toegevoegd,

luidende:
c. indien in een waterschap waarin het verpachte is gelegen een

pachtersomslag wordt geheven als bedoeld in artikel 4.16, onderdeel b,
van de Waterschapswet (Stb. ) of de heffing van die omslag
wordt beëindigd.

c. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid wordt een
nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende:

5. Indien het verzoek met toepassing van het eerste lid, onder c, is
ingediend, gaat de herziening van de tegenprestatie door de grondkamer
in met ingang van het eerste belastingjaar waarover de omslag wordt
geheven, onderscheidenlijk met ingang van het eerste belastingjaar
waarover de omslag niet meer wordt geheven.

Toelichting

De in het wetsvoorstel opgenomen integrale doorberekening aan de
pachter van de aan de verpachter opgelegde waterschapslasten (zie het
voorgestelde nieuwe art. 14a Pachtwet), strookt niet met de geest van de
trits: belang, betaling, zeggenschap. De verpachter houdt in die opzet
immers geen financieel belang bij de hoogte van de aan hem opgelegde
waterschapslasten. Het verdient de voorkeur het Pachtnormenbesluit
zodanig aan te passen dat in waterschappen waar een pachtersomslag
wordt ingevoerd, de normen worden verlaagd met een (desgewenst naar
grondsoort gedifferentieerd) forfaitair bedrag dat correspondeert met het
nader te berekenen «gebruikersdeel» van de huidige gemiddelde water–
schapslasten ongebouwd. Het voorgestelde nieuwe artikel 14a Pachtwet
is hierdoor overbodig. Wèl moet artikel 19 Pachtwet worden aangepast.
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teneinde bij invoering van de pachtersomslag in een waterschap,
wijziging van de pachtprijs mogelijk te maken.

Eversdijk
J. T. van den Berg
Biesheuvel
Blauw
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