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Onderwerp Statenbrief:
Wijziging geborgde zetels Waterschap Rivierenland

Voorgestelde behandeling: 
Ter consultatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Provincie Zuid-Holland wil het aantal geborgde zetels in het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland 
verminderen en vraagt provincie Utrecht hieraan mee te werken. 

Inleiding 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ons een brief gestuurd met het verzoek mee te werken aan een 
reglementswijziging voor Waterschap Rivierenland met als doel het aantal geborgde zetels te verminderen van 8 
naar het wettelijk minimum van 7. Deze zetel zal bij de categorie Ongebouwd in mindering worden gebracht. 
Het verzoek van Zuid-Holland leggen we ter consultatie voorgelegd aan de commissie RGW. Wij zijn voornemens 
in te stemmen met dit verzoek en horen graag hoe de commissie hier over denkt.

Toelichting 
Provinciale staten van Zuid-Holland hebben een initiatiefvoorstel aangenomen om het aantal geborgde zetels in 
de algemeen besturen van de waterschappen op hun grondgebied te beperken tot het wettelijk minimum. Voor de 
waterschappen die volledig op hun grondgebied liggen, kunnen gedeputeerde staten van Zuid-Holland zelf een 
reglementswijzigingsprocedure opstarten om dit te regelen. Voor het betrokken waterschap dat in meerdere 
provincies ligt (Rivierenland) kunnen deze provincies alleen gezamenlijk tot een reglementswijziging besluiten. 
Zuid-Holland heeft hiervoor de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland nodig. Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland hebben daarom aan de betrokken provincies een brief gestuurd met het verzoek mee te werken aan 
de voorgestelde wijziging. 

Het voorstel
Op grond van de Waterschapswet bepaalt de provincie hoeveel geborgde zetels plaats hebben in het algemeen 
bestuur van het waterschap. Het minimum is 7 zetels en het maximum is 9 zetels. Ook bepaalt de provincie de 
verdeling van de geborgde zetels over de drie categorieën. Waterschap Rivierenland heeft momenteel 8 
geborgde zetels met de verdeling:
- Natuur: 1
- Ongebouwd: 4
- Bedrijven: 3
Zuid-Holland wil nu het aantal geborgde zetels terugbrengen van 8 naar 7 en stelt daarbij voor dat de categorie
ongebouwd van 4 naar 3 zetels gaat.

We zijn voornemens in te stemmen met het voorstel van Zuid-Holland om de procedure tot reglementswijziging te 
starten om de voorgestelde wijziging door te voeren. 
In 2015 heeft PS een motie aangenomen waarin het standpunt wordt ingenomen dat geborgde zetels dienen te 
worden afgeschaft. Er is sinds die tijd niet gebleken dat het standpunt van PS hierin is veranderd. Het voorstel om 
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het aantal geborgde zetels bij waterschap Rivierenland te wijzigen naar het wettelijk minimum is een beperkte 
aanpassing, maar wel een aanpassing in de richting van de door PS eerder geuite wens. 
Daarnaast leidt de voorgestelde reglementswijziging tot een gelijktrekking van het aantal geborgde zetels in de 
algemeen besturen van alle vier de waterschappen op het Utrechts grondgebied. Ook in Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Vallei en Veluwe zijn 7 zetels van het 
algemeen bestuur aangewezen als geborgde zetel. Dit geldt ook voor vrijwel alle andere waterschappen in het 
land.

Kanttekeningen
Er kan ook een aantal kanttekeningen bij het verzoek worden geplaatst. De belangrijkste is dat er momenteel 
landelijke wetgeving in voorbereiding is om de geborgde zetels volledig af te schaffen. Het gaat om een 
initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66. Dit voorstel heeft een positief advies van de Raad van State 
gekregen en er lijkt een Kamermeerderheid voor te zijn. Het voorstel is niet-controversieel verklaard in afwachting 
van het nieuwe kabinet en de intentie is om deze wijziging voor de aankomende waterschapsverkiezingen van 
2023 in werking te laten treden. Als dit wetsvoorstel inderdaad wordt aangenomen, zal de voorgenomen 
reglementswijziging overbodig zijn. 
De andere kanttekening is dat het voorstel een relatief kleine wijziging betreft. Het terugbrengen van het aantal 
geborgde zetels van 8 naar 7 op een totaal van 30 zetels zal in de praktijk een beperkt effect hebben op het 
democratisch mandaat van het algemeen bestuur van het waterschap. Er zijn geen andere voorgenomen 
wijzigingen, dus de wijzigingsprocedure zal alleen voor dit voorstel worden opgestart.

Wijzigingsprocedure
De bevoegdheid tot vaststellen van het wijzigingsbesluit voor het reglement van waterschap Rivierenland is voor 
dit type wijzigingen belegd bij provinciale staten van Gelderland1. Dit betekent dat het uiteindelijke 
wijzigingsbesluit niet ter besluitvorming aan PS van Utrecht zal worden voorgelegd. Wel dienen gedeputeerde 
staten van alle betrokken provincies in te stemmen met de wijziging voordat provinciale staten van Gelderland 
hierover een besluit kan nemen. 
 
Vervolgprocedure / voortgang
Indien de commissie RGW positief reageert op het voornemen in te stemmen met de wijziging, zullen wij een brief 
aan Zuid-Holland sturen met de mededeling dat GS van Utrecht zal meewerken aan het wijzigingsvoorstel. Indien 
ook de andere provincies instemmen, zal de wijzigingsprocedure worden opgestart. Indien één of meerdere 
provincies niet instemmen met het voorstel, zal het reglement niet worden gewijzigd. 

Bijlagen
Bijlage 1 Brief GS Zuid Holland aanpassing reglement bestuur Waterschap Rivierenland
Bijlage 2 Besluit PS Zuid-Holland aanpassing Reglementen Zuid-Hollandse waterschappen

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

1 Zie artikel 27 van het Reglement voor Waterschap Rivierenland en artikel 5 van de Waterschapswet.


