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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Verkeer en Waterstaat 

 

 

 datum 24 november 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32474 

Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 

december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging 

van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding 

en van financiële bijdrage aan verbetering van primaire waterkeringen van de 

waterschappen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 23 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A, artikel 3.2A 

9  10 (Ouwehand/Thieme) 

Een belangrijk doel van de Waterwet en de Waterschapswet is het voorkomen van schade 

aan waterstaatswerken. In het voorliggende wetsvoorstel tot wijziging van deze wetten, is 

echter ook een van de middelen die daartoe op dit moment wordt ingezet, namelijk de 

bestrijding van muskusratten en beverratten, tot zelfstandig doel verheven. Een dergelijke 

wettelijke verankering van dit middel is ongewenst. Daarmee wordt immers een blokkade 

opgeworpen om de beoogde bescherming van de waterstaatswerken te realiseren via de 

best beschikbare technieken, die zich in de loop der tijd en op basis van voortschrijdend 

inzicht kunnen ontwikkelen. Indieners zijn van mening dat de bestrijding van muskusratten 



 

 datum 24 november 2010 

 blad 2 

 

 

en beverratten niet als doel op zich gezien moet worden ter voorkoming van schade aan de 

waterstaatswerken. Met schade wordt in dit geval een zodanige aantasting van een 

waterstaatswerk bedoeld dat de faalkans ervan aanzienlijk is verhoogd. Met dit 

amendement blijft de mogelijkheid behouden dat waterschappen ook andere middelen ter 

voorkoming van schade aan waterstaatswerken in overweging kunnen nemen, die 

redelijkerwijs minstens hetzelfde effect hebben als de bestrijding. Indien dit amendement 

wordt aangenomen komt het opschrift te luiden: Wijziging van de Waterwet en de 

Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige 

voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot 

regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt 

door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen 

van de waterschappen. 

Aangenomen. Tegen: VVD 

 

Artikel IV 

7 (Jacobi) 

In de toelichting bij onderhavig wetsvoorstel is opgenomen dat de muskus- en 

beverrattenvangers overgaan naar de waterschappen, maar in de wet is hiervoor geen 

bepaling opgenomen. Dit amendement beoogt om in de wet te voorzien in een overgang 

van rechtswege van de ambtenaren die in provinciale dienst werkzaam zijn ten behoeve 

van de bestrijding van muskus- en beverratten, naar de waterschappen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en PVV 

 
Artikel IV 

13 (Slob) 

Dit amendement voorziet in een evaluatiebepaling. Gezien het spoed karakter van het 

wetsvoorstel is een snelle evaluatie gewenst ook gezien het feit dat met het wetsvoorstel 

wordt beoogd de doelmatigheid van het waterbeheer en vooral in de afvalwaterketen te 

verbeteren, maar concrete afspraken hierover nog moeten worden gemaakt in een 

bestuursakkoord. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en PVV 

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel V 

11 (Slob) 

Het wetsvoorstel is blijkens de memorie van toelichting een tussenstap om de 

rijksbegroting te ontlasten. Om te voorkomen dat dit leidt tot lastenverhoging voor de 

burger dient er met name in de afvalwaterketen meer efficiëntie te worden bereikt. 

Hiervoor zijn nog geen garanties. Een bestuursakkoord om te komen tot een doelmatiger 

waterbeheer moet nog worden gesloten en onderdelen van het pakket vereisen ook 

verdere aanpassing van wet- en regelgeving. Voor de afvalwaterketen is vooralsnog 

gekozen voor integratie van de uitvoering, respectievelijk het onder één regie brengen. 

Vrijwilligheid staat hierbij voorop. Wetgeving om de samenwerking af te dwingen in 

achterblijvende regio’s is echter blijkens de memorie niet uitgesloten. Dit amendement 
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beoogt daarom een horizonbepaling op te nemen ten aanzien van de voorgestelde 

financiering van het hoogwaterbescher-mingsprogramma met het oog op het op korte 

termijn realiseren van een meer omvattend voorstel dat aansluit bij het oorspronkelijke 

doel, namelijk het bereiken van doelmatigheidwinst in het waterbeheer en vooral in de 

afvalwaterketen door het slimmer organiseren van taken en verantwoordelijkheden tussen 

rijk, gemeenten en waterschappen. Een meer omvattend voorstel is tevens noodzakelijk 

aangezien in het regeerakkoord een tweede tranche doelmatigheidswinst is opgenomen: in 

2014 50 miljoen en vanaf 2015 100 miljoen structureel. 

Verworpen. SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie en SGP 

 
Artikel I en artikel II 

8 (Koppejan) 

Dit amendement beoogt de planvorming op het gebied van het waterbeheer verder te 

stroomlijnen, uitgaande van de tweelagenstructuur, zoals genoemd in het regeerakkoord. 

Dat kan door het regionale waterplan van de provincie te schrappen in de Waterwet, de 

onderdelen daarvan zoals in de huidige wet genoemd zijn, worden in het Nationaal 

Waterplan of in het beheerplan van de respectievelijke waterschappen vastgelegd. Per taak 

is één overheidslaag uit de algemene democratie verantwoordelijk voor het formuleren van 

de normen en kaders en de doelen en één overheidslaag (de waterbeheerder uit de 

Waterwet) die de uitvoering voor zijn rekening neemt. Dit leidt tot vermindering van 

bestuurlijke drukte en van ambtelijk overleg en tot vermindering van kosten. Hiermee 

wordt een bijdrage geleverd aan het beperkt houden van de waterschapslasten, conform 

de wens uit het regeerakkoord. In het nationaal waterplan worden normen en kaders 

geformuleerd en de doelen worden vastgesteld. De waterbeheerder beschrijft vervolgens in 

het beheerplan op welke wijze de uitvoering zal zijn om dat te bereiken. Door 

wateraspecten nadrukkelijker mee te nemen in de door de provincie op te stellen 

structuurvisie (met inbreng van het waterschap) kan het regionaal waterplan komen te 

vervallen. Op die manier kan de provincie haar rol op het gebied van ruimtelijke ordening 

blijven spelen. 

Ingetrokken 

 

Artikel IV en artikel V 

12 (Slob) 

De zorg voor de bestrijding van de muskusrat en beverrat wordt door de waterschappen 

overgenomen van de provincies. Dit voorstel wordt gedragen door provincies en 

waterschappen. Voor de provincies betekent dit dat met ingang van de inwerkingtreding 

van de wet een korting wordt toegepast op het provinciefonds. Deze korting is reeds in de 

ontwerp Rijksbegroting verwerkt vanaf het jaar 2011. Door de korte termijn voor 

inwerkingtreding van het wetsvoorstel is het onmogelijk om de daadwerkelijke overgang 

van de bestrijding nog op tijd plaats te laten vinden. Dit amendement regelt daarom via 

een overgangsbepaling dat de waterschappen ingaande 1 januari 2011 de kosten van de 

provinciale muskus-rattenbestrijding aan provincies vergoeden tot het moment van de  

feitelijke overgang. Hiermee worden de financiën voor de overgangsfase zorgvuldig 

geregeld. 

Ingetrokken 
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Moties 
 
20 (Jansen/Jacobi) over het bij wet regelen van de benodigde wijzigingen in de 

verantwoordelijkheden voor waterbeheer 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

14  22 (Ouwehand c.s) over het meenemen van preventieve maatregelen tegen 

muskusrattengraverij bij groot onderhoud aan bestaande waterkeringen 

Aangenomen.  Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA 

 
15 (Ouwehand/Thieme) over de effectiviteit van de bestrijding van muskus- en beverratten 

Aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en PVV 

 

16 (Ouwehand c.s.) over een verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen 

Aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en PVV 

 

17 (Koppejan c.s. over een bestuursakkoord tussen Rijk en waterschappen) 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

18 (Slob/Jacobi) over doelmatigheidswinst ter voorkoming van stijgen van de 

waterschapslasten 

Aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP 

 

19 (Slob over verplichte overname van provinciaal personeel door waterschappen) 

Aangenomen. SP, PvdD, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV 

 


