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Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Wijziging van het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap
van Rijnland in verband met de geborgde zetels.

Uw kenmerk

Inleiding
Op 9 november jongstleden hebben wij een brief ontvangen van GS
Zuid-Holland met het verzoek tot wijziging van het reglement van
bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarbij het aantal
geborgde zetels wordt teruggebracht. Wij zijn van oordeel dat gronden
aanwezig zijn om een wijziging van het reglement van het
Hoogheemraadschap van Rijnland te overwegen, om het aantal
geborgde zetels terug te brengen naar het wettelijk minimum van 7. Op
dit moment zijn er 9 geborgde zetels. Dit is vastgelegd in het reglement
van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ons college zal
de verandering van dit reglement in gezamenlijkheid met het college
van GS van Zuid-Holland voorbereiden. Het daadwerkelijk wijzigen van
dit reglement is evenwel een gezamenlijke bevoegdheid van PS NoordHolland en PS Zuid-Holland. Het uiteindelijke besluit tot aanpassing van
het reglement zal dan ook door uw Staten worden genomen, in
gezamenlijkheid met Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Er zijn in de Waterschapswet vier verschillende soorten bestuursleden
bij de waterschappen voorgeschreven: ingezetenen (rechtstreeks te
verkiezen door burgers) en drie “categorieën van belanghebbenden”,
beter bekend als de zogenoemde geborgde zetels, te benoemen door
belangenorganisaties. Het gaat dan om de categorieën
belanghebbenden voor: ongebouwd (agrarisch); natuurterreinen en
bedrijven. Wettelijk is nu nog een minimum en maximum aantal
geborgde zetels voorgeschreven.

Aanpassing van het aantal geborgde zetels is meer in lijn met de
huidige verdeling van belangen, waarbij het algemeen belang van de
ingezetenen iets zwaarder zou moeten wegen in het
waterschapsbestuur. Historisch gezien zou het aantal zetels afhankelijk
zijn van het relatieve belang en van de financiële bijdrage die een
categorie levert. Echter de relatie tussen belang en betaling is niet

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

2 | 2

langer helder te leggen. Zo blijkt uit onderzoek dat de financiële
bijdrage van de ingezetenen de afgelopen 25 jaar flink is toegenomen,
en het aandeel van de categorie ‘ongebouwd’ (agrarisch) nam juist af.
En in de huidige tijd vindt ook in het waterschapsbestuur een
verschuiving plaats van specifieke belangen naar het borgen van het
algemeen maatschappelijk belang (zoals het klimaatvraagstuk). De
gekozen vertegenwoordigers van de (politieke) partijen zijn uitstekend
in staat om in de bestuurlijke discussies alle specifieke belangen in hun
afwegingen mee te nemen, terwijl bestuurders namens de geborgde
categorieën juist voor een specifiek belang in het bestuur zitten. Daarbij
speelt ook de landelijke discussie over gehele afschaffing van de
geborgde zetels.
Ook voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en voor het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het aantal geborgde
zetels al op het wettelijk minimum gesteld in Noord-Holland. Aangezien
afschaffing van de geborgde zetels slechts bij wetswijziging mogelijk is,
willen we op deze manier ook voor Rijnland het aantal geborgde zetels
terugbrengen naar het minimum wettelijk toegestane aantal. Ook de
voorgestelde verdeling van de zeven geborgde zetels over de
categorieën zal dan gelijk worden aan de verdeling van geborgde zetels
zoals die nu ook bij de andere twee waterschappen in Noord-Holland is
vastgesteld. Op die manier zal er een gelijke lijn zijn voor de drie
waterschappen in Noord-Holland.
Om deze redenen hebben wij bij brief aan Zuid-Holland aangegeven dat
wij van oordeel zijn dat er gronden aanwezig zijn om een wijziging van
het reglement van het Hoogheemraadschap van Rijnland te overwegen.
Daarnaast loopt op rijksniveau op dit moment een wetsvoorstel tot
gehele afschaffing van de geborgde zetels.

Vervolg
De voor het beperken van de geborgde zetels benodigde
reglementswijziging zal in gang worden gezet. De voorbereiding van de
reglementswijziging zullen wij in handen leggen van een
gemeenschappelijke commissie, welke zal bestaan uit de
gedeputeerden met de portefeuille water uit beide provincies. Na de
inspraak zal het uiteindelijke besluit tot aanpassing van het reglement
door PS Noord-Holland en PS Zuid-Holland gemeenschappelijk worden
genomen.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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Brief van GS Zuid-Holland d.d. 9 november 2021
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