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Toelichting op het ontwerpbesluit
Samenvatting
Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland bij brief van 23 juni 2004 verzocht de uitgangspunten voor
kostentoedeling in reglement van bestuur zodanig te wijzigen, dat het hoogheemraadschap de methode
Delfland ook kan gaan toepassen voor de toedeling van de kosten voor het detailwatersysteem en de
peilscheidingen. Thans geldt voor de kostentoedeling van deze taken de methode Havelaar/Oldambt.
Voor de andere taken van het hoogheemraadschap is de methode Delfland reeds mogelijk.

De methode Havelaar/Oldambt gaat uit van kostentoedeling op basis van kostenveroorzaking, de
kosten worden toegedeeld naar de mate waarin de afzonderlijke categorieën afhankelijk zijn van het
voorzieningenniveau voor het waterbeheer. Volgens methode Delfland vindt kostentoedeling plaats
aan de hand van de inwonersdichtheid voor de categorie ingezetenen en de economische waarde van
de gebouwde en ongebouwde onroerende zaken voor de categorieën gebouwd en ongebouwd. De
methode Delfland is aanzienlijk eenvoudiger en doorzichtiger dan de methode Havelaar/Oldambt.

Invoering van de methode Delfland voor alle waterschapstaken (exclusief het waterkwaliteitsbeheer)
past in de huidige beleidslijn van het IPO en o.a. de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-
Holland. Deze beleidslijn houdt in, dat de waterschapsbelastingen in de toekomst een meer algemeen
karakter moeten krijgen en eenvoudiger van opzet moeten zijn. In zijn algemeenheid betekent de
methode Delfland met name een verschuiving in de kosten van ongebouwd naar ingezetenen en - in
mindere mate - gebouwd. De lastenverschuiving wordt redelijk geacht gezien onder meer de toename
van kosten in het stedelijk gebied en de kosten die verbonden zijn aan het rapport van de Commissie
waterbeheer 21e eeuw (kosten van een benodigde intensivering van het waterbeheer door
klimaatsveranderingen etc.). Deze inspanningen beogen het watersysteembeheer meer af te stemmen
op het belang van huishoudens en bedrijven.

Gelet op het voorgaande kan het verzoek van het hoogheemraadschap tot wijziging van de
uitgangspunten voor kostentoedeling in het reglement van bestuur worden ingewilligd. Dit besluit
voorziet hierin.

Het waterschapsbestuur dient de in het reglement van bestuur gegeven uitgangspunten voor
kostentoedeling in acht te nemen bij het vaststellen van zijn kostentoedelingsverordening.
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Invoering van de methode Delfland voor de toedeling van de kosten van het detailwatersysteem en
peilscheidingen heeft de volgende consequenties:
1. Er vindt een lastenverschuiving plaats van de categorie ongebouwd naar de categorie ingezetenen:

de bijdrage in de waterschapslasten (excl. waterkwaliteitsbeheer) van de categorie ongebouwd
daalt van 15% naar 6% en de bijdrage van de categorie ingezetenen stijgt van 40% naar 50%. Het
tarief van de waterschapsomslag voor de categorie ingezetenen stijgt daardoor met circa € 5,=, en
het tarief voor de categorieën gebouwd en ongebouwd daalt met respectievelijk € 0,08 en € 55,=.
In de volgende tabel worden voorbeelden gegeven van de gevolgen op het niveau van individuele
aanslagen.

Huidige aanslag Nieuwe aanslag
Huishouden 22,31 27,57
Huishouden met eigen woning 55,38 59,32
Ongebouwd (50 ha) 4.317,00 1.591,00
Hh met opstallen € 0,5 milj en 25 ha 2.291,04 928,89
Terreinbeheerder 250 ha 21.585,00 7.955,00

2. De genoemde lastenverschuiving noodzaakt tot een wijziging van de bestuurssamenstelling
vanwege de trits belang-betaling-zeggenschap. Het aantal zetels in het algemeen bestuur voor de
categorie ongebouwd zal dalen van 5 naar maximaal 2 zetels. Mede als gevolg daarvan zal de
kwaliteitszetel voor Natuurmonumenten in de categorie ongebouwd komen te vervallen. De
bestuurssamenstelling zal in 2007, voor de eerstvolgende waterschapsverkiezingen, worden
aangepast aan de nieuwe situatie.
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                                                                                                                                        Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 22 november 2004, Utrecht van 6 december
2004 en Zuid-Holland van  15 december 2004 tot wijziging van het Reglement van Bestiuur voor het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2 november 2004, nummer 2004WEM004631i;

Gelet op artikel 6 en 119, derde lid van de Waterschapswet;

Besluiten:

ARTIKEL I

Het Reglement van Bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, waarvan de tekst
bekend is gemaakt in het Provinciaal Blad van Noord-Holland van 1996, nr. 74, het Provinciaal Blad
van Utrecht van 1996, nr. 62, en het Provinciaal Blad van Zuid-Holland van 1996, nr. 105, sedertdien
gewijzigd, te wijzigen als volgt:

A
In artikel 57, tweede lid, onder a, wordt “bevolkingsdichtheid” vervangen door: “inwonerdichtheid”;

B
Artikel 57, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:
c) het aandeel van de categorie ingezetenen in de kosten van takencombinatie 2 wordt bepaald

met inachtneming van de inwonerdichtheid van het bij die takencombinatie behorende
omslagplichtige gebied, aangegeven op de in het derde lid bedoelde kaart;

C
Artikel 57, tweede lid, onderdeel d, komt te luiden
d) de resterende kosten van takencombinatie 2 worden toegedeeld aan de categorieën ongebouwd

en gebouwd in verhouding van de globale waarde in het economisch verkeer van het geheel
van de ongebouwde onderscheidenlijk gebouwde onroerende zaken in het  bij die
takencombinatie behorende omslagplichtige gebied, aangegeven op de in het vierde lid
bedoelde kaart.

D
In artikel 57a, tweede lid, onder a, wordt “bevolkingsdichtheid” vervangen door: “inwonerdichtheid”;

E
Artikel 57a, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:
c) het aandeel van de categorie ingezetenen in de kosten van de zorg voor het detailwatersysteem

onderscheidenlijk de zorg voor de peilscheidingen wordt bepaald met inachtneming van de
inwonerdichtheid van het bij die taken behorende omslagplichtige gebied, aangegeven op de in het
derde lid bedoelde kaart;

F
Artikel 57a, tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:
d) de resterende kosten van de zorg voor het detailwatersysteem onderscheidenlijk de zorg voor de

peilscheidingen worden toegedeeld aan de categorieën ongebouwd en gebouwd in verhouding van
de globale waarde in het economisch verkeer van het geheel van de ongebouwde
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onderscheidenlijk gebouwde onroerende zaken in het bij die taken behorende omslagplichtige
gebied, aangegeven op de in het vierde lid bedoelde kaart.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het laatst
uitgegeven Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Haarlem,

Provinciale Staten van Noord-Holland,

voorzitter,

griffier,

Utrecht,

Provinciale Staten van Utrecht,

voorzitter,

griffier,

Den Haag,

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

voorzitter,

griffier,



PS2004WEM12 -5-

 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

1. De reden van de reglementswijziging

Het Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft de provincies
Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bij brief van 23 juni 2004 verzocht de in het reglement van
bestuur opgenomen kostentoedelingsuitgangspunten zodanig te wijzigen, dat het hoogheemraadschap
voor al zijn taken op het gebied van het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer en het
waterkeringenbeheer – via de vaststelling van een nieuwe kostentoedelingsverordening - de zgn.
methode Delfland kan invoeren.
Het betreft hier een methode voor de toedeling van de kosten van de afzonderlijke waterschapstaken
(exclusief het waterkwaliteitsbeheer, dat via de WVO-heffing wordt bekostigd) aan de categorieën van
belanghebbenden, te weten: de categorie ingezetenen en de categorieën ongebouwd en gebouwd, d.w.z
de eigenaren e.d. van de ongebouwde onroerende zaken en de eigenaren e.d. van de gebouwde
onroerende zaken.

De wijze van toedeling van de kosten van de afzonderlijke waterschapstaken aan de categorieën van
belanghebbenden wordt vastgelegd in de kostentoedelingsverordening van het waterschap. Bij deze
toedeling moet volgens de Waterschapswet rekening worden gehouden met de aard en de omvang van
het belang dat de onderscheidene categorieën van belanghebbenden bij de uitoefening van de
waterschapstaken hebben. Volgens de methode Delfland wordt het kostenaandeel van de categorie
ingezetenen primair afhankelijk gesteld van de inwonerdichtheid van het bij de betreffende taken
behorende omslagplichtige gebied. Na aftrek van het ingezetenenaandeel worden de kostenaandelen
van de categorieën ongebouwd en gebouwd berekend op basis van de totale economische waarde van
de ongebouwde en gebouwde onroerende zaken in bedoeld gebied. De verhouding tussen de totale
economische waarde van de ongebouwde onroerende zaken en de totale economische waarde van de
gebouwde onroerende zaken is dan bepalend voor het kostenaandeel van respectievelijk de categorie
ongebouwd en de categorie gebouwd.

Het vaststellen van de kostentoedelingsverordening is op grond van de Waterschapswet een
bevoegdheid van het algemeen bestuur van het waterschap. Deze kostentoedelingsverordening behoeft
de goedkeuring van gedeputeerde staten.

Op grond van de Waterschapswet kan door provinciale staten in het reglement van bestuur van het
waterschap worden omschreven, welke uitgangspunten het waterschap bij de toedeling van de
kostendelen in elk geval in acht dient te nemen. Op grond van deze bevoegdheid hebben Provinciale
Staten van genoemde drie provincies in het huidige reglement van bestuur voor AGV
kostentoedelingsuitgangspunten opgenomen.

Huidige situatie

Op grond van de thans geldende – in het reglement van bestuur opgenomen - kostentoedelings
uitgangspunten is invoering van de methode Delfland reeds mogelijk voor de verdeling van de kosten
van de zorg voor de primaire waterkeringen, de boezemwaterkeringen, het hoofdaan- en -
afvoersysteem en de vaarwegen (takencombinatie 1, zie hierna). Die uitgangspunten houden voor
deze taken immers in, dat het kostenaandeel van de ingezeten wordt bepaald met inachtneming van de
bevolkingsdichtheid van het bij genoemde taken behorende omslagplichtige gebied. De resterende
kosten van genoemde taken worden toegedeeld aan de categorieën ongebouwd en gebouwd in
verhouding van de globale waarde in het economisch verkeer van het geheel van de ongebouwde
onderscheidenlijk gebouwde onroerende zaken in bedoeld gebied.
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Voor de verdeling van de kosten van de zorg voor het detailwatersysteem en de peilscheidingen
(takencombinatie 2, zie hierna) schrijven bedoelde, reglementaire uitgangspunten echter de zgn.
methode Havelaar-Oldambt voor. Volgens deze methode wordt het aandeel van de categorie
ingezetenen in de betreffende kosten bepaald naar de mate waarin deze categorie voor haar
functioneren in het bij genoemde taken behorende omslagplichtige gebied afhankelijk is van de
waterstaatkundige verzorging door het hoogheemraadschap. De resterende kosten van deze taken
worden toegedeeld aan de categorieën ongebouwd en gebouwd overeenkomstig de mate waarin elk
van deze categorieën afhankelijk is van het voorzieningenniveau van het hoogheemraadschap voor de
zorg voor het detailwatersysteem en de peilscheidingen in bedoeld gebied. In de methode Havelaar-
Oldambt worden de taakkosten van het waterschap dus verdeeld op basis van kostenveroorzaking in
plaats van op basis van de economische waarde, zoals in de methode Delfland het geval is.

Gewenste, nieuwe situatie

De ervaring heeft geleerd, dat de methode Havelaar-Oldambt in haar praktische toepassing
ingewikkeld is en tot een ondoorzichtige wijze van kostentoedeling leidt. De methode Delfland is
aanzienlijk eenvoudiger en doorzichtiger. Reden waarom AGV wenst, dat de reglementaire
kostentoedelingsuitgangspunten zodanig worden gewijzigd, dat het hoogheemraadschap de methode
Delfland óók kan invoeren voor de verdeling van de kosten van de zorg voor het detailwatersysteem
en de peilscheidingen. Alsdan zou de methode Delfland voor alle taken van AGV, exclusief het
kwaliteitsbeheer, van toepassing worden en zouden, als gevolg daarvan, de kosten van alle
taken/takencombinaties overeenkomstig dezelfde percentages over de categorieën van
belanghebbenden worden verdeeld.

Invoering van de methode Delfland voor alle waterschapstaken (exclusief het kwaliteitsbeheer) past in
de huidige beleidslijn van het IPO en o.a. de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.
Deze beleidslijn houdt in, dat waterschapsbelastingen in de toekomst een meer algemeen karakter
moeten krijgen en zeker eenvoudiger van opzet moeten zijn (dit naar aanleiding van het voorlopig
IPO-standpunt inzake bestuurssamenstelling en financieringssysteem waterschappen, april 2001). In
dit verband wordt opgemerkt, dat de methode Delfland onlangs door het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier - onder gelijktijdige afschaffing van de methode Havelaar-Oldambt - is ingevoerd
voor alle taken op het gebied van het kwantiteitsbeheer en het waterkeringenbeheer. De desbetreffende
nieuwe kostentoedelingsverordening is door gedeputeerde staten goedgekeurd.

Overigens wordt nog opgemerkt, dat al in 2000 een vereenvoudiging van het financieringssysteem van
AGV werd ingevoerd door samenvoeging van de zorg voor de primaire waterkeringen, de zorg voor
de boezemwaterkeringen, de zorg voor het hoofdaan- en -afvoersysteem en de zorg voor de vaarwegen
tot takencombinatie 1 en samenvoeging van de zorg voor het detailwatersysteem en de zorg voor de
peilscheidingen tot takencombinatie 2. In het grootste gedeelte van het beheersgebied van AGV betaalt
men voor hetzij takencombinatie 1 hetzij zowel takencombinatie 1 als takencombinatie 2. Een
uitzondering geldt voor Amsterdam-west, omdat het hoogheemraadschap van Rijnland hier óók taken
uitvoert, te weten: de zorg voor de primaire waterkeringen en de zorg voor het hoofdaan- en -
afvoersysteem. AGV voert in Amsterdam-west de zorg voor de boezemwaterkeringen,  het
detailwatersysteem en de peilscheidingen uit.

Gezien de hiervoor omschreven ontwikkelingen menen wij, dat het verzoek van AGV om wijziging
van de in het reglement van bestuur opgenomen kostentoedelingsuitgangspunten kan worden
ingewilligd. Het bijgaande ontwerpbesluit voorziet hierin.

2. Gevolgen van de reglementswijziging voor de lasten van de categorieën van
belanghebbenden
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In de huidige situatie dragen de categorieën van belanghebbenden – totaal gezien - voor de volgende
percentages bij in de taakkosten van het hoogheemraadschap wat betreft het kwantiteitsbeheer en de
waterkeringszorg:
• 40% voor de ingezetenen;
• 45% voor het gebouwd;
• 15% voor het ongebouwd.

Op basis van het door het bureau Tauw verrichte onderzoek “Kostentoedeling naar economische
waarde” heeft AGV aangegeven, dat na invoering van de methode Delfland voor de categorieën van
belanghebbenden grofweg de volgende verdelingspercentages zullen gelden:
• 50% voor de ingezetenen;
• 44% voor het gebouwd;
• 6% voor het ongebouwd.

Uit deze – voorlopige – cijfers blijkt, dat invoering van de methode Delfland vooral een
lastenverschuiving met zich zal brengen van de categorie ongebouwd naar de categorie ingezetenen:
het aandeel van de ingezetenen stijgt van 40% naar 50%, terwijl het aandeel van het ongebouwd daalt
van 15% naar 6%. Het aandeel voor het gebouwd blijft nagenoeg hetzelfde.
In de door AGV nog vast te stellen nieuwe kostentoedelingsverordening zullen de definitieve
verdelingspercentages worden vastgelegd. Daarbij zal tevens worden aangegeven, welke gevolgen
bedoelde lastenverschuiving zal hebben voor de belastingtarieven die voor de betreffende categorieën
gelden. Naar verwachting zullen de definitieve verdelingspercentages niet of nauwelijks verschillen
van genoemde, voorlopige verdelingspercentages.

3. Gevolgen van de reglementswijziging voor de samenstelling van het algemeen bestuur

Gezien de trits belang-betaling-zeggenschap noodzaakt bedoelde lastenverschuiving tussen de
categorieën van belanghebbenden tot herijking van de samenstelling van het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap. Met name zal er een verschuiving plaatsvinden tussen het aantal zetels voor de
categorie ingezetenen en dat voor de categorie ongebouwd: de ingezetenen krijgen er zetels bij, terwijl
het ongebouwd zetels verliest.
De nieuwe bestuurssamenstelling kan pas effectief kan worden, wanneer de eerstvolgende zittingsduur
van het algemeen bestuur aanvangt, t.w. op 1 januari 2008. Tot dat tijdstip blijft de huidige
bestuurssamenstelling gehandhaafd Er is daarom voor gekozen de nieuwe bestuurssamenstelling niet
nu al – d.w.z. gelijktijdig met de reglementswijziging die invoering van de methode Delfland mogelijk
maakt – in het reglement van bestuur vast te leggen, maar pas in 2007 en wel vóór de in dat jaar te
houden, eerstvolgende verkiezing van de leden van het algemeen bestuur. Voordeel hiervan is, dat de
bestuurssamenstelling kan worden berekend aan de hand van de verhouding tussen de kostenaandelen
van de verschillende categorieën van belanghebbenden die alsdan actueel zal zijn.

In het kader van de onderhavige reglementswijziging wordt opgemerkt, dat invoering van de methode
Delfland – althans op basis van de hiervoor genoemde, voorlopige verdelingspercentages – tot gevolg
zal hebben, dat het ongebouwd – van de 30 zetels in het algemeen bestuur van AGV - slechts 1 zetel
zal krijgen. Hierbij is uitgegaan van de bestuurlijke weging van de taken van AGV die destijds is
toegepast, t.w.:
� 50% van de zetels voor het kwaliteitsbeheer = 15 zetels;
� 50% van de zetels voor het kwantiteitsbeheer en de waterkeringszorg = 15 zetels.

Vanwege het bijzondere, existentiële belang dat het ongebouwd heeft bij de taakuitoefening van het
waterschap, is er reden om aan het ongebouwd méér zetels toe te kennen dan voortvloeit uit het hiervoor
genoemde, voorlopige kostenaandeel van deze categorie. De bandbreedte die het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (in het kader van het ministeriële goedkeuringsrecht) hanteert bij het aan een categorie
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toekennen van extra zetels (ten opzichte van het aantal zetels dat voortvloeit het kostenaandeel) houdt in,
dat een categorie die X % van de kosten van het kwantiteitsbeheer en de waterkeringszorg betaalt,
minstens 1/2X % van de (gewogen) zetels voor die taken moet hebben en niet meer dan 2X % van de
(gewogen) zetels voor die taken kan bezetten.

Bij het in 2007 – via een reglemenstwijziging – vaststellen van de nieuwe bestuurssamenstelling zal
bedoelde bandbreedte uiteraard onverkort worden toegepast.

Met inachtneming van deze bandbreedte kan het ongebouwd – uitgaande van bedoelde, voorlopige
verdelingspercentages en bestuurlijke weging van taken – 1 zetel extra krijgen en dus maximaal op 2
zetels uitkomen.
In de huidige situatie heeft het ongebouwd 5 zetels. Eén hiervan is als kwaliteitszetel toegekend aan
Natuurmonumenten. De resterende 4 zetels zijn verdeeld over de kiesdistricten. In de nieuwe situatie
zal het ongebouwd waarschijnlijk slechts 2 zetels hebben. Er zijn momenteel bij AGV voor alle
categorieën 3 kiesdistricten. Omdat elke categorie in elk kiesdistrict tenminste 1 zetel moet hebben,
dient het aantal kiesdistricten voor het ongebouwd te worden teruggebracht naar 2, zodat de 2 zetels
voor het ongebouwd over die 2 districten kan worden verdeeld.
In een dergelijke situatie is er echter geen ruimte meer om binnen de categorie ongebouwd
kwaliteitszetels toe te kennen, zodat de huidige kwaliteitszetel voor Natuurmonumenten alsdan dient
te vervallen. Ook om een andere reden dient in de nieuwe situatie de huidige kwaliteitszetel voor
Natuurmonumenten te vervallen. Bij een aantal van 2 zetels voor het ongebouwd wordt het toekennen
van een kwaliteitszetel aan Natuurmonumenten immers niet meer gerechtvaardigd door de omvang
van de bezittingen van de natuurbeherende instanties in het AGV-gebied. De totale oppervlakte van de
terreinen van de natuurbeherende instanties in het AGV-gebied bedraagt 10.000 ha. De totale
oppervlakte ongebouwd in het AGV-gebied bedraagt 70.000 ha. Bij een aantal van 2 zetels voor het
ongebouwd bedraagt het aantal ha ongebouwd per zetel dus 35.000 ha. De natuurbeherende instanties
bezitten dus in de nieuwe situatie slechts 28,5 % van het aantal ha ongebouwd dat overeenkomt met 1
zetel. Dat is te weinig voor het toekennen van een kwaliteitszetel. Ter vergelijking: in de huidige
situatie bezitten de natuurbeherende instanties 71,5% van het aantal ha ongebouwd dat overeenkomt
met 1 zetel.

Verder wordt er ten principale nog op gewezen, dat het opheffen van kwaliteitszetels in het beleid van
de onderhavige provincies past. Argumenten hiervoor zijn gelegen in het volgende.
Artikel 13, tweede lid van de Waterschapswet biedt Provinciale Staten de mogelijkheid om bij
reglement aan daarbij aan te wijzen belanghebbenden de bevoegdheid toe te kennen om ter invulling
van het aantal bestuurszetels van de categorie waartoe zij behoren, er één of meer te benoemen
(kwaliteitszetels). Het toekennen van kwaliteitszetels heeft tot doel om belanghebbenden die op grond
van het normale kiesstelsel (one man-one vote) slechts een beperkte kans zouden hebben om in
aanmerking te komen voor vertegenwoordiging in het waterschapsbestuur, één of meer zetels toe te
kennen. Daarbij kan worden gedacht aan grootgrondbezitters (bijvoorbeeld eigenaren van
natuurterreinen of een grote woningbouwvereniging). In de bestaande reglementen is van de
mogelijkheid tot het toekennen van kwaliteitszetels in beperkte mate gebruik gemaakt.
Thans gaan meer en meer stemmen op om de waterschapsverkiezingen te moderniseren en af te
stemmen op de verkiezingen zoals die bij gemeenten en provincies te doen gebruikelijk zijn. In dat
licht bezien doet het toekennen van kwaliteitszetels bijzonder tegendraads aan.
Daarbij komt nog dat het aan de burgers eenvoudigweg niet valt uit te leggen waarom een bepaald
aantal bestuurszetels zich aan het stelsel van democratische verkiezingen zou moeten onttrekken.
Gebleken is bovendien dat belanghebbenden die omvangrijke bezittingen in het waterschapsgebied
hebben tegenwoordig ook langs andere weg in het waterschapsbestuur aan bod kunnen komen,
weliswaar in het kader van de verkiezingen voor een andere belangencategorie. Van deze
mogelijkheid werd al gebruik gemaakt door de agrarische organisaties.
Door de introductie van directe verkiezingen voor de categorie ingezetenen zijn de kansen voor
bijvoorbeeld de terreinbeherende instanties vergroot om eigen kandidaten te stellen en deze via
organisatie van de achterban te laten verkiezen.
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Op grond van genoemde argumenten is bij het vaststellen van het Reglement van bestuur voor het op 1
januari 2003 opgerichte hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afgezien van de continuering
van kwaliteitszetels. Deze argumenten gaan uiteraard ook op voor AGV, zodat – ook om principiële
redenen – bedoelde kwaliteitszetel voor Natuurmonumenten dient te worden opgeheven. Hetzelfde
geldt dan uiteraard voor de kwaliteitszetel die binnen de categorie gebouwd is toegekend aan de
woningbouwcorporaties.

Verder wordt  nog opgemerkt, dat onlangs door het kabinet  een standpunt is ingenomen over de wijze
waarop de samenstelling van waterschapsbesturen dient te geschieden. Dit als reactie op het zgn. IBO-
rapport (onderzoek naar de bekostiging van het waterbeheer). Volgens dit standpunt zal in een – via
wijziging van de Waterschapswet – in te voeren nieuw systeem de categorie gebouwd vervallen en
zullen 3 nieuwe specifieke belangencategorieën worden geïntroduceerd: bedrijven, agrariërs en bos-
en natuurterreinbeheerders. In de Waterschapswet zal worden vastgelegd, dat deze specifieke
belangengroepen in ieder geval in de waterschapsbesturen behoren te worden opgenomen. Voor de
zeteltoedeling zal het Kabinet nog een bandbreedte vaststellen.

4. Bestuurlijke voorbereiding

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een interprovinciaal waterschap dat in Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland is gelegen.
Volgens artikel 6 van de Waterschapswet geschiedt het vaststellen van het reglement van een waterschap
dat in twee of meer provincies is gelegen, bij gemeenschappelijk besluit van provinciale staten van de
desbetreffende provincies. Volgens hetzelfde wetsartikel wordt de reglementering van een dergelijk
waterschap bestuurlijk voorbereid door een commissie uit het midden van de betreffende colleges van
gedeputeerde staten, tenzij deze colleges besluiten die voorbereiding aan één van hen op te dragen.
Overeenkomstig ons verzoek hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht en van Zuid-Holland ermee
ingestemd dat de bestuurlijke voorbereiding van de onderhavige reglementswijzigingen aan ons werd
opgedragen.
Het betreft hier de bestuurlijke voorbereiding als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet,
t.w. overleg met het bestuur van het betreffende waterschap, de openbare voorbereidingsprocedure
(terinzagelegging en het gelegenheid geven bedenkingen naar voren te brengen) en het ter vaststelling
aanbieden aan provinciale staten.

5. Wijze van totstandkomen

Het onderhavige ontwerp-besluit is ambtelijk voorbereid en opgesteld door de provincie Noord-
Holland in nauw overleg met de desbetreffende ambtelijke afdelingen van de provincies Utrecht en
Zuid-Holland en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

6. Het overleg als bedoeld in de artikelen 3 en  4 van de Waterschapswet

Met het hoogheemraadschap is langs schriftelijke weg het wettelijk vereiste, bestuurlijke overleg
gevoerd als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet. Dit overleg heeft tot
overeenstemming over het onderhavige ontwerpbesluit geleid.

7. Terinzagelegging

De concept-statenvoordracht en het onderhavige ontwerpbesluit hebben, na voorafgaande
bekendmaking in de daarvoor in aanmerking komende nieuwsbladen, vanaf 6 september tot en met 3
oktober 2004 voor eenieder ter inzage gelegen op:
• de provinciehuizen van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland;
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• het kantoor van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
• de secretarieën van de gemeenten die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in het beheersgebied van

genoemd hoogheemraadschap.
Gedurende genoemde termijn konden belanghebbenden bij ons schriftelijk bedenkingen tegen bedoeld
ontwerpbesluit naar voren brengen.

De terinzagelegging heeft niet geleid tot het indienen bedenkingen

8. Inwerkingtreding

Het is de bedoeling, dat de onderhavige reglementswijziging op 1 januari 2005 van kracht wordt. De
nieuwe kostentoedelingsverordening van AGV waarin de methode Delfland voor alle taken van AGV
(exclusief het kwaliteitsbeheer) wordt vastgelegd, zal dan eveneens op die datum van kracht worden.
De vaststellingsprocedures van beide producten zullen daarom op elkaar worden afgestemd.

9. Voorstel

Wij geven u in overweging het hierbij aangeboden gemeenschappelijk ontwerpstatenbesluit vast te
stellen.
Aan Provinciale Staten van Noord-Holland en van Zuid-Holland is hetzelfde voorstel gedaan.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage

Artikelsgewijze toelichting
De onderdelen B, C, E en F van artikel 1 van het ontwerpbesluit voorzien voor de verdeling van de
kosten van de zorg voor het detailwatersysteem en de peilscheidingen (takencombinatie 2) in een
vervanging van de methode Havelaar-Oldambt door de methode Delfland, die aanzienlijk eenvoudiger
en doorzichtiger is dan de methode Havelaar-Oldambt. Verwezen wordt naar onderdeel 4 van de
voordracht aan provinciale staten.

Volgens de methode Delfland wordt het kostenaandeel van de categorie ingezetenen primair
afhankelijk gesteld van de inwonerdichtheid van het bij de betreffende taken behorende
omslagplichtige gebied. Na aftrek van het ingezetenenaandeel worden de kostenaandelen van de
categorieën ongebouwd en gebouwd berekend op basis van de totale economische waarde van de
ongebouwde en gebouwde onroerende zaken in bedoeld gebied. De verhouding tussen de totale
economische waarde van de ongebouwde onroerende zaken en de totale economische waarde van de
gebouwde onroerende zaken is dan bepalend voor het kostenaandeel van respectievelijk de categorie
ongebouwd en de categorie gebouwd.

In de methode Delfland wordt dus gewerkt met twee stappen: eerst wordt bepaald, wat het
kostenaandeel is van de algemene taakbelangen, ofwel de ingezetenen. Om dit aandeel te bepalen
wordt uitgegaan van de inwonerdichtheid, net als nu al voor takencombinatie 1 gebeurt bij AGV. De
inwonerdichtheid is in het AGV-gebied hoog. Boven de 1000 inwoners per km2 zou het kostenaandeel
van de ingezetenen volgens de Unie-voorstellen 40-50% moeten zijn. Aangezien de inwonerdichtheid
in het AGV-gebied ver boven die 1000 inwoners per km2 ligt, namelijk op 1714, moet worden
uitgegaan van 50%. Vervolgens wordt bepaald, wat de kostenaandelen zijn van het gebouwd en het
ongebouwd. De kostenverdeling tussen het gebouwd en het ongebouwd is gebaseerd op de
economische waardeverhoudingen. De waarde van het gebouwd is eenvoudig vast te stellen aan de
hand van de WOZ-gegevens. De waarde van het ongebouwd is lastiger vast te stellen. Er wordt
namelijk niet meer, zoals wel gebeurt in de “oude” methode, uitgegaan van een vaste waarde per
hectare ongebouwde grond, t.w. de in 1999 geldende hectareprijs voor onverpachte landbouwgrond. In
de methode Delfland wordt voor de bepaling van het totale draagvlak gedifferentieerd naar
grondgebruik. Door deze differentiatie wordt de totale waarde van de ongebouwde grond hoger: een
hectare bouwgrond of wegen heeft immers een grotere waarde dan een hectare landbouwgrond of
natuurgebied. Om een indicatie te geven: waar in het oude systeem gold, dat van de totale waarde van
gebouwd en ongebouwd samen 98% werd toegedicht aan gebouwd en 2% aan ongebouwd, liggen die
percentages in het nieuwe systeem respectievelijk rond de 87% en de 13%.


