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Geachte heer Van Kranenburg,

Op 31 augustus jl. heeft u namens de ChristenUnie schriftelijke vragen ex arl. 47 RvO ingediend inzake de

stand van zaken van de bestuurssamenstelling van de waterschappen.

Toelichtinq:
Op 24 apnl2g18 zond het college een brief aan Provinciale Staten (20188EM39), waarin GS de stand van

zaken weergeeft inzake de aangenomen motie van 9 februari 2015 'Democratie waterschappen betekent geen

geborgde zetels'.

ln deze brief stelt het college (pag 2 onder ad 2) : "dat pas in juni 2018 het definitieve advies aan het bestuur

van de Unie van Waterschappen wordt voorgelegd en in het najaar aan de algemene ledenvergadering. Het is

de bedoeling dat de Unie het advies aanbiedt aan de minister in de Stuurgroep Water, waar het kan worden

betrokken bij de overige voorstellen die zijn ontwikkeld in het kader van het traject'Toekomstbestendige en

duuzame financiering'. Het ligt in de lijn der venuachting dat de minister namens de Stuurgroep Water het

definitieve voorstel aan het parlement zal aanbieden."

1. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Antwoord:
De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de waterschappen heeft op 1 junijl. haar

eindrapport "Een stevige basis voor de toekomst: de nieuwe waterschapsbelastingen" opgeleverd aan

het Uniebestuur. Het Uniebestuur heeft op 15 juni jl. op basis van het eindrapport van het CAB een

pakket voorstellen voor de aanpassing van het belastingstelsel aan de leden-waterschappen

aangeboden. De uiteindelijke voorstellen van de CAB gaan sec over het belastingstelsel zelf en niet

over de bestuurssamenstelling.
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Het is de bedoeling van het Uniebestuur dat de gezamenlijke waterschappen in de ledenvergadering

van 12 oktober a.s. een besluit nemen over de voorstellen die zij ter zake aan de minister van Verkeer

en Waterstaat zullen aanbieden. De minister zal het vezoek van de waterschappen in de Stuurgroep

Water bespreken en de Tweede Kamer hoogstwaarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar over de

uitkomsten van de bespreking informeren.

2. Hoewel het college de motie als afgedaan beschouwd, blijft het standpunt van de Staten onverânderd

Welke ruimte ziet het college thans om de geborde zetels te doen ophouden te bestaan?

Antwoord:
Aangezien de bestuurssamenstelling bij Waterschapswet is geregeld, betekent dit dat het college

thans geen ruimte ziet om de geborgde zetels te doen ophouden te bestaan. Daar waar aan de orde

zal het college afschaffing van de geborgde zetels bepleiten.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter

Secretaris,
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