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Utrecht, 21 november 2006 

ons kenmerk BH/jc/061121.01 – 06N05236 
contactpersoon Ben Hermans 

onderwerp wijziging van de Waterschapswet 
 
 
 
Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, 
 
Binnenkort spreekt u over het voorstel voor wijziging van de Waterschapswet. Wij maken u 
attent op artikel 17 dat handelt over de instelling van kiesdistricten. Dit artikel staat  haaks 
op de door de ontwerp-wet bedoelde vereenvoudiging en de voor de categorie ingezetenen 
gewenste evenredige vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur. Hoewel wij in 
hoofdlijnen achter het wetsontwerp staan en u vragen de spoedige inwerkingtreding te 
bevorderen, verzoeken wij u de minister van Verkeer en Waterstaat een nadere toelichting 
te vragen op dit artikel cq. te bevorderen dat de instelling van kiesdistricten alleen 
gemotiveerd en bij hoogste uitzondering zal worden toegepast. Ter toelichting op dit 
standpunt het volgende. 
 
Het wetsontwerp wil  terecht  een lijstenstelsel invoeren voor de verkiezingen van de 
algemene taakbelangen (de categorie ingezetenen). Een lijstenstelsel komt de 
transparantie van het waterschapsbestuur ten goede. Dat daarnaast aparte zetels worden 
toegewezen aan de zogenaamde functionele of specifieke taakbelangen (i.c. agrariërs en 
eigenaren ongebouwd, natuurterreineigenaren, eigenaren van bedrijfspanden), zien wij als 
aanvaardbaar omdat elk van deze belangen een eigen inbreng en belang heeft bij de 
taakuitoefening van waterschappen.  
 
Ons probleem zit in artikel 17 lid 1 waar een opening geboden voor het instellen van 
kiesdistricten: “Indien een waarborging van evenwichtige vertegenwoordiging van de 
binnen een waterschap bestaande belangen daartoe aanleiding geeft, kan bij reglement het 
waterschapsgebied worden ingedeeld in kiesdistricten, onder vaststelling van het aantal 
zetels per kiesdistrict”. Uit het bestaande artikel 3 blijkt dat provincies het reglement voor 
een waterschap vaststellen. Wij vragen ons af wat in artikel 17 met evenwichtige 
vertegenwoordiging wordt bedoeld en in welke gevallen een provincie tot de instelling van 
kiesdistricten zal overgaan. De redenen waarom wij kiesdistricten voor ingezetenen 
ongewenst en overbodig vinden zijn:  

• kiesdistricten doen afbreuk aan de algemeen beoogde transparantie van bestuur. 
De verkiezingen van provincies en gemeenten kennen deze mogelijkheid niet.  

• er is in de ontwerp-wetswijziging geen criterium opgenomen voor het instellen van 
kiesdistricten; provincies zullen dus mogelijk verschillende werkwijzen hanteren wat 
de beoogde uniforme aanpak van de verkiezingen frustreert.  
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• door de instelling van districten krijgen bepaalde deelgebieden een oververtegen-
woordiging; het aantal zetels behoeft namelijk niet evenredig te zijn aan het aantal 
kiesgerechtigden.  

• met de toewijzing van zetels voor specifieke taakbelangen zijn “de binnen een 
waterschap bestaande belangen” al gedekt.  

• met de instelling van lijsten voor ingezetenen is de regionale spreiding van 
deskundige bestuurders (wat op zich gewenst is) de verantwoordelijkheid geworden 
van de partijen die lijsten indienen voor de waterschapsverkiezingen.  

 
Op grond van deze argumenten zijn wij van mening dat artikel 17 met betrekking tot de 
instelling van kiesdistricten geen goede optie is. Wij doen daarom een beroep op u om nut 
en noodzaak van kiesdistricten in het nieuwe stelsel kritisch te beoordelen. Concreet vragen 
wij u de minister van Verkeer en Waterstaat een nadere toelichting te vragen op dit artikel, 
met name op de interpretatie van het begrip evenwichtig, en te bewerkstelligen dat de 
instelling van kiesdistricten alleen gemotiveerd en bij hoogste uitzondering zal worden 
toegepast. Wij verzoeken u tevens te bevorderen dat de evaluatie van de eerste ronde 
verkiezingen in 2008 (zie artikel IVa van de ontwerp-wetswijziging) op dit punt 
duidelijkheid verschaft.  
 
Hoogachtend 
Stichting Natuur en Milieu,  
 
Mede namens Vereniging Natuurmonumenten en de 12 Provinciale Milieufederaties  
 

 
Mirjam de Rijk  
algemeen directeur  
 
 
 
 
 


