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 aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 

/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) 

 

 datum 17 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33719 

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde 

verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het 

waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing 

waterschapsverkiezingen) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 17 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

9 (Schouw) over het afschaffen van geborgde zetels bij waterschappen 

 

Gekozen vertegenwoordigers mogen voldoende in staat worden geacht om ook aandacht te 

hebben voor specifieke deelbelangen, zonder daarbij het bredere algemeen belang uit het 

oog te verliezen. Bovendien kunnen zij in de aanloop naar verkiezingen hierover 

herkenbaarder naar buiten toe treden dan benoemde functionarissen dat kunnen. Een 

adequate uitvoering van de taken van de waterschappen is van belang voor iedereen, 

waarbij democratische vertegenwoordiging het uitgangspunt dient te zijn. Geborgde zetels 

zijn hiervoor niet nodig. Dit amendement regelt dan ook dat het algemeen bestuur van een 



 

 blad 2 

 

 

waterschap alleen de ingezetenen vertegenwoordigt bij de uitoefening van de taken van 

het waterschap. De geborde zetels worden afgeschaft. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel II, invoegen onderdeel Ba 

10 (Segers) dat ervoor zorgt dat het aantal geborgde zetels wordt verlaagd zodat dit ten 

minste vijf en ten hoogste zeven bedraagt 

 

Het totaal aantal vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap namens 

de categorieën ongebouwd, natuur en bedrijven bedraagt momenteel tenminste zeven en 

ten hoogste negen, met dien verstande dat het totaal aantal ten hoogste acht is, indien het 

algemeen bestuur uit achttien leden bestaat. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Met 

dit amendement wordt het aantal geborgde zetels verlaagd zodat dit tenminste vijf en ten 

hoogste zeven bedraagt, met dien verstande dat het totaal aantal ten hoogste zes is, 

indien het algemeen bestuur uit achttien leden bestaat.  

De aan een waterschap opgedragen zorg voor het watersysteem, waaronder 

waterveiligheid en waterkwaliteit, wordt bekostigd door heffingen waarvoor representatie 

in het bestuur door de belanghebbenden gewenst is. Zij die onder een belangencategorie 

vallen met geborgde zetels zijn veelal numeriek te klein om de kiesdeler te halen bij het 

enkel houden van verkiezingen (zonder geborgde zetels), terwijl hun belang bij de zorg 

voor het watersysteem aanzienlijk groter is ten opzichte van de (brede) categorie 

ingezetenen. Ook met minder geborgde zetels is echter voldoende gewaarborgd dat de 

belangen van de genoemde categorieën worden gehoord in het algemeen bestuur en de 

kennis van deze categorieën kan worden ingezet. Door het aantal geborgde zetels te 

verlagen komt er meer ruimte voor via algemene verkiezingen gekozen bestuurders. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel II, invoegen onderdeel Ja 

11 (Segers) waarmee de eis vervalt dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur 

vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden ongebouwd, 

natuur of bedrijven 

 

Met dit amendement vervalt de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur 

vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden ongebouwd, 

natuur of bedrijven. Met de regeling van geborgde zetels in het algemeen bestuur is al 

afdoende geregeld dat deze categorieën zijn vertegenwoordigd. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP.
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Moties 

 

12 (Schouw) over nut en noodzaak van de geborgde zetels 

Ingetrokken. 

 

13 (Schouw) over een visie op de toekomst van de waterschappen 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, 50PLUS, D66, GroenLinks en SP. 

 

14 (Segers) over de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur 

Ingetrokken. 

 


