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Geachte leden,
Uw kenmerk

In aanvulling op de eerder toegezonden statenvoordracht d.d. 24 mei
2022, inzake de wijziging van het reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland, willen wij u laten weten dat op 1 5
juni jongstleden Provinciale Staten van Zuid-Holland het voorstel tot
wijziging van het reglement van Rijnland gewijzigd hebben
aangenomen. Op dit voorstel is aldaar een amendement ingediend door
JA21, dat is aangenomen. Waar in het eerdere voorstel de vermindering
van het aantal geborgde zetels over de categorieën ongebouwd
(agrarisch) en bedrijven is verdeeld met elk één zetel minder, zorgt het
amendement ervoor dat de vermindering van het aantal geborgde
zetels geheel ten laste komt van de categorie bedrijven. De categorie
bedrijven gaat dan van 4 naar 2 geborgde zetels. Dit heeft tot gevolg
dat de categorie ongebouwd (agrarisch) het huidige aantal van 4
geborgde zetels behoudt. De categorie natuur bleef reeds gelijk op 1
geborgde zetel. Zie ook de bijlage met het amendement.

Door deze gewijzigde koers van Zuid-Holland is het belangrijk om
kennis te nemen van de gevolgen daarvan voor de statenvoordracht van
24 mei, met daarin het ontwerpbesluit tot wijziging reglement van
Rijnland. Het gewijzigde besluit in Zuid-Holland leidt tot de volgende
scenario’s voor Noord-Holland:
Agenderen voor PS van 4 juli en besluiten conform
statenvoordracht van 24 mei waarbij geldt:
a. Of vaststellen ontwerpbesluit, uitgezonderd het
onderdeel over de geborgde zetels;
b. Of vaststellen ontwerpbesluit met een gelijkluidend
amendement als in Zuid-Holland.
Voordracht aanhouden tot PS van 19 september.
Besluiten op 4 juli conform voordracht 24 mei, uitgezonderd het
onderdeel over de geborgde zetels
Omdat Rijnland in zowel Noord- als Zuid-Holland ligt, moet het
vaststellen van een reglementswijziging voor Rijnland bij gelijkluidende
besluiten van PS Noord-Holland en Zuid-Holland plaatsvinden. Een

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

2 |3

mogelijkheid is om slechts de overige wijzigingen vast te stellen en de
wijzigingen ten aanzien van de geborgde zetels niet vast te stellen. Dit
laatste zou betekenen dat de huidige bepalingen over de geborgde
zetels in het reglement blijven gelden. Waardoor er dus 9 geborgde
zetels blijven bestaan in plaats van de vermindering naar 7 geborgde
zetels. De overige wijzigingen van het reglement die voorliggen zijn (zie
ook de statenvoordracht van 24 mei):

overdracht van het waterbeheer van een gebied in Zuid-Holland
en
enkele wijzigingen i.v.m. de Omgevingswet.
Vaststellen zonder aanpassingen
Het vaststellen van de statenvoordracht van 24 mei zonder enige
aanpassing zal uiteindelijk leiden tot hetzelfde resultaat als 'besluiten,
uitgezonderd het onderdeel over geborgde zetels’, hierboven. Dit
omdat dan voor wat betreft de geborgde zetels de besluiten in Noord
en Zuid-Holland niet gelijkluidend en zelfs tegenstrijdig zijn.' De
overige wijzigingen zijn in beide provincies dan wel gelijkluidend
besloten en kunnen in werking treden.
Besluiten op 4 juli conform voordracht 24 mei, met een gelijkluidend
amendement als in Zuid-Holland
Omdat het vaststellen van een reglementswijziging voor Rijnland bij
gelijkluidende besluiten van PS Noord-Holland en Zuid-Holland moet,
betekent dit dat een mogelijkheid is, het eerder toegezonden
ontwerpbesluit vast te stellen zoals het is weergegeven in de
statenvoordracht van 24 mei, maar met een gelijkluidend amendement
als in Zuid-Holland, zoals te vinden is in de bijlage.

Ten overvloede nog een achtergrond bij de in Zuid-Holland aangenomen
wijziging. Het amendement is in lijn met het op 31 mei jl. in de Tweede
Kamer aangenomen wetsvoorstel over het schrappen van geborgde
zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen. Dit is bijvoorbeeld ook
het advies geweest over het waterschapsbestuur van de
Adviescommissie Water (AcW) uit 201 51
2 en het advies van de commissie
Boelhouwer3. Zie ook de paragraaf hierna.

1 Gevolg is bijvoorbeeld: Zuid-Holland heeft besloten tot vermindering van de
categorie bedrijven met 2 zetels; waar Noord-Holland dan besluiten zal tot
vermindering agrarisch met 1 zetel en bedrijven met 1 zetel. Hoewel het lijkt dat
de overeenkomst is dat in ieder geval 1 zetel van bedrijven wordt verminderd, zou
dit leiden tot 8 geborgde zetels in totaal, wat weer leidt tot 29 i.p.v 30 leden in
het AB. De besluiten zijn dus strijdig met elkaar.
2 Kamerstukken II 2015/16, 31710, nr. 44, bijlage Adviescommissie Water, "Advies
waterschapsbestuur".
3 Commissie Boelhouwer (2020), 'Geborgd gewogen'. Volgens deze commissie is
er goed te onderbouwen waarom er voor agrarische ondernemers en voor
natuurterreinen geborgde zetels in stand worden gehouden, gelet op hun
grondpositie en de afhankelijkheid van en bijdrage aan goed waterbeheer. Maar
is deze er niet voor de belangencategorie gebouwd (bedrijven). Zij hebben een
nauwelijks relevante grondpositie bij waterprojecten en zijn met name
vertegenwoordigd vanwege hun relatief hoge bijdrage aan de zuiveringsheffing,
die gekoppeld is aan de vervuilingsgraad van het geleverde afvalwater. Deze
heffing wordt echter bepaald door wettelijke normen, waar het waterschap geen
invloed op heeft.
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Voordracht aanhouden tot PS van 19 september
Omdat er op dit moment zeer veel speelt rondom de geborgde zetels is
het ook een optie om het besluit over het wijzigen van het reglement
van Rijnland aan te houden tot in september. Op 31 mei is in de Tweede
Kamer een wetsvoorstel aangenomen over de geborgde zetels. Daarbij
hebben Christenunie, D66 en Groenlinks een aangepast amendement
ingediend. Dit amendement stelt voor om het aantal geborgde zetels te
beperken tot twee voor natuur en twee voor ongebouwd (agrarisch). Dat
betekent dat er geen geborgde zetels meer voor bedrijven zijn. En ook
vervalt de eis dat in het dagelijks bestuur minimaal één lid plaatsneemt
via een geborgde zetel, zoals nu wel het geval is. Dit amendement werd
aangenomen. Op 21 juni zal het voorbereidende onderzoek voor dit
wetsvoorstel worden gehouden in de Eerste Kamer, de
besluitvormingsdatum is dan nog nader te bepalen. Het blijft nog even
de vraag of deze wetswijziging rond komt vóór de
waterschapsverkiezingen in maart 2023. Het is wel zeer waarschijnlijk
dat daarover meer bekend is in september. Als deze wetswijziging
doorgang vindt, dan zal dit de voorgestelde reglementswijziging
overrulen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

próvinciesecretaris

R.M. Bergkamp

'oorzitter

A.Th.H. van Dijk

1 bijlage(n)

- Amendement zoals aangenomen in PS van Zuid-Holland op 1 5 juni
2022

