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Geacht College,
Hierbij maken wij - wederom - bezwaar tegen de door u voorgestelde wijziging van de
reglementen waterschappen, die in de commissievergadering van 3 oktober a.s. aan de orde komt.
Eerder hebben wij u hierover reeds een schriftelijke reactie gezonden (brief van 10 maart 2014) en
hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken.
Onze bezwaren komen kortweg op het volgende neer:
» Een grotendeels laaggelegen land als Nederland, met een omvangrijke rivierdelta, moet
adequaat reageren op de klimaatverandering die onder andere tot een stijging van de
zeespiegel leidt. Waterschappen zorgen al eeuwen voor droge voeten, doen dat goed - zie de
recent verschenen OESO-rapportage - en kunnen dat onder andere doen omdat zij een
geheel eigen bestuursstructuur hebben die hen buiten het puur politieke speelveld houdt.
« Die bestuursstructuur was eeuwenlang gebaseerd op de trits 'belang-betaling-zeggenschap',
al is die recent enigszins verwaterd. Nog steeds vormen de waterschappen een voorbeeld
van een functionele belangendemocratie. Gelet op de aanhoudende klachten in ons land over
de bestuurlijke dichtheid als gevolg van vier overheidslagen, is er geen enkele reden dit
speelveld verder te verdichten met waterschappen.
« Brabant, goed voor 28Vo van de industrie in ons land en daarmee een economische aanjager
van jewelste, verdient adequaat industriebeleid. Daarbinnen past dat het bedrijfsleven, dat
zo'n 40Zo van de kosten van de waterschappen draagt, een daarmee corresponderende
bestuurlijke invloed heeft (inderdaad: conform de trits belang-betaling-zeggenschap!): het
maakt dus eerder aanspraak op meer dan minder zetels in de besturen van de waterschappen.
o

Tot zover onze algemene bezwaren tegen het voorstel.
Inhakend op Statenvoorstel PS 45/14A voegen we daar nog het volgende aan toe:
« Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom nu tot wijziging van het aantal geborgde zetels voor
het bedrijfsleven wordt besloten, terwijl er een bredere evaluatie op komst is in 2015. W i j
BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW.
BZW is ingeschreven onder 40258492 bij de Kamer van Koophandel Brabant.

«

kunnen op grond van de gebezigde argumentatie niet anders concluderen dan dat sprake is
van een overhaast voorstel.
Daar komt bij dat de argumentatie voor wijziging ('vergroting democratisch gehalte')
onderuit wordt gehaald door dat voor een van de waterschappen - De Dommel onmiddellijk weer overboord te zetten.

Het moge u duidelijk zijn dat wij nog steeds van mening zijn dat dit voorstel moet worden
afgewezen.
Mc

voorzitter
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