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De redactie heeft mij gevraagd een bijdrage te schrijven over de ontwikkeling van het waterschapsbestel in de afgelopen vijfentwintig jaar. Dat is een mooi thema, want juist in
deze periode heeft zich bij het waterschap een ingrijpende ontwikkeling voorgedaan die
belangrijk genoeg is om eens opnieuw in rij en gelid te zetten.1 Een ontwikkeling die groter is geweest dan de veranderingen van de afgelopen eeuwen. In 1977 kon Van der Linden
in zijn fameuze Zeventuig nog met enige trots aantonen dat een zevental exempels van het
middeleeuwse waterschapsrecht de tand des tijds vrijwel ongewijzigd had doorstaan.2
Niet veel jaren later was daar weinig van over. Dit geeft wel aan hoe groot die ontwikkeling is geweest. Met enige overdrijving kan worden gesteld dat het waterschap opnieuw is
uitgevonden. Ondanks al die veranderingen is er tevens sprake van continuïteit. Het ‘institutionele hart’ van het waterschap is behouden gebleven.
De groeiende aandacht die de afgelopen jaren valt waar te nemen voor de institutionele organisatie van het waterbeheer, ook wel water governance genoemd, is terecht. Ervaringen in binnen- en buitenland leren dat een goede water governance randvoorwaardelijk
is voor een goed waterbeheer. Een gebrekkige organisatie kan het waterbeheer behoorlijk in de weg zitten.3
Mijn bijdrage over de institutionele ontwikkeling van het waterschap is als volgt opgebouwd. Allereerst sta ik stil bij de betekenis van de komst van de Waterschapswet in 1992,
die precies vijfentwintig jaar geleden in werking is getreden en daardoor een ideaal startpunt vormt. Vervolgens komt het Unierapport Water centraal van eind 1996 aan de orde,
dat zo bepalend is geweest voor die ontwikkeling. Daarna ga ik in op de voortzetting van
het schaalvergrotingsproces bij de waterschappen en de uitbreiding van hun takenpakket, waarna de veranderingen in de samenstelling en verkiezing van het waterschapsbestuur en de financiering aan bod komen. Vervolgens komen de voornemens van het
kabinet Rutte II ten aanzien van de waterschappen en het in reactie daarop door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uitgebrachte rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future? aan de orde. Hierna wordt heel kort
stilgestaan bij de ontwikkelingen in het waterbeheer in de onderhavige periode, waarna
aan de hand van een zevental hoekstenen van het waterschapsbestel wordt aangetoond
dat weliswaar veel is gewijzigd, maar dat ook het nodige behouden is gebleven. Afgerond
wordt met enkele conclusies. Mijn schets van deze ontwikkeling kan overigens geen ander karakter dan een ‘vogelvlucht’ hebben, daarvoor zijn de ontwikkelingen gewoonweg
te talrijk. Aangezien ik deze periode van zeer nabij heb meegemaakt, vraag ik de lezer op
voorhand om clementie voor mijn mogelijk enigszins persoonlijke kleuring van deze vogelvlucht.
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De Waterschapswet
Eeuwenlang zijn het de provincies geweest die in hun reglementen de institutionele vormgeving van het waterschap hebben bepaald. De meeste provincies kenden daarbij algemene
en bijzondere waterschapsreglementen. Die niet zelden vuistdikke algemene reglementen
kenden bepalingen voor alle waterschappen in de provincie. De bijzondere reglementen
hadden alleen betrekking op specifieke waterschappen. Veel langer dan provincies en gemeenten hebben de waterschappen moeten wachten op een organieke wet die hun institutionele vormgeving regelt. Thorbecke durfde zo’n wet, ook al riep de Grondwet van
1848 daartoe op, nog niet aan. Een desbetreffend pleidooi van de provincie Groningen kon
Thorbecke, toenmalig premier en tevens minister van Binnenlandse Zaken – waar de waterstaat destijds onder ressorteerde – niet vermurwen. Dit betekent echter niet dat Thorbecke geen interesse in het waterschapsinstituut en -recht zou hebben, hetgeen mag blijken uit het navolgende citaat uit zijn brief over de Magt der Provinciale Staten uit 1843:4

4 Het citaat is opgenomen
in N.F. van Nooten, De Nederlandsche wetgeving op de
Waterschappen, Dijk- en Polderbesturen (Schoonhoven
1879). Zie ook Annemarie
Douwes, ‘De waterschappen ten tijde van Thorbecke’, Het Waterschap 83
(1998) 310-315.
5 J. Quarles van Ufford,
Handleiding voor de vaststelling der nieuwe waterschapsreglementen (Den Haag
1851).

Het onderwerp trekt mij. Het is moeielijk, maar der moeite waard … Het raakt een
publieke zorg, die zoo oud schier als de bevolking, voorwaarde der bewoonbaarheid van ons land was en blijft. Een gebied van provinciale magt, dat in een door de
omwenteling niet ontbonden huishouden opgevolgd, met tallooze feiten of inrigtingen uit alle eeuwen onzer geschiedenis te doen heeft. Een deel van ons, zoo weinig ontwikkeld, administratief regt, dat vaste regeling te meer behoeft, hoe groter
verscheidenheid van openbare en bijzondere belangen het omvat; en waar tevens de
regels, ter overeenbrenging van beider wederzijdsche, duizendvoudige eischen, te
betrachten, dieper liggen dan in eenig ander vak van bestuur.
Wel verzorgde het hoofd van zijn Afdeling Waterstaat, Quarles van Ufford, een handleiding van liefst 147 pagina’s met eisen waaraan een provinciaal waterschapsreglement
diende te voldoen.5 Het vergt niet heel veel fantasie om in deze handleiding een Waterschapswet avant la lettre te zien. Bij de opstelling van Thorbecke moet nog worden opgemerkt dat het bepaald niet uitgesloten moet worden geacht dat de waterschappen in die
jaren ook helemaal niet zaten te wachten op rijksbemoeienis in de vorm van een Waterschapswet. Zij regelden hun zaken als vanouds wel met de provincies.
Alhoewel genoemde handleiding een zekere uniformerende werking had, bleven de
provinciale waterschapsreglementen in de praktijk nog vaak grote verschillen vertonen.

Afb. 1 Traditie is
waterschappen niet
vreemd: het Woudagemaal onder stoom.
Foto Unie van Waterschappen.
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6 Rapport Het waterschap
en zijn toekomst (Den Haag
1974) 32. De studiecommissie is ook bekend onder de geuzennaam Diepdelverscommissie.
7 Stb. 1978, 285 (Bevoegdhedenwet) en Stb.
1895, 139 (Keurenwet).
8 Kamerstukken II 19761977, 14 481, nrs. 1-2.
9 Terecht heeft J.T. van
den Berg deze deconstitutionalisering van de waterstaatszorg in zijn dissertatie scherp bekritiseerd;
zie Waterschap en functionele
decentralisatie (Alphen aan
den Rijn 1982) 159 e.v.
10 Zie voor een portret
van J.H.M. Kienhuis het
boek Ambtenaren! 200 jaar
werken aan Nederland in 100
portretten (Den Haag 2015)
210-211.
11 Zie het Besluit van 12
december 1991, Stb. 1991,
444.
12 Stb. 1991, 379 en Stb.
1991, 444.
13 Zie J.J.I. Verburg (red.),
De Waterschapswet. Een artikelsgewijs commentaar
(Zwolle 1992) 11-14; en
het handboek van H.J.M.
Havekes en W.J. Wensink
(red.), De Waterschapswet.
Een artikelsgewijs commentaar
(Deventer 2015) 28-30.
14 Overigens impliceert
met name de grondwettelijke verankering van het
waterschap in art. 133 dat
een eventuele opheffing
van de waterschappen een
voorafgaande grondwetswijziging vereist; zie R.
Nehmelman e.a., De constitutionele inbedding van
het waterschap (Nijmegen
2011).

Nadere harmonisering en uniformering bleef dus geboden. De Studiecommissie Waterschappen bracht de discussie in 1974 opnieuw op gang met haar pleidooi voor een ‘algemene Waterschapswet’.6 Daarin zouden de hoofdlijnen van de bestuurlijke en financiële
structuur van de waterschappen en de wijze waarop hun taakvervulling moest plaatsvinden, moeten worden vastgelegd. In die wet zouden ook die onderwerpen bijeen kunnen
worden gebracht die tot dan toe in afzonderlijke ‘waterschapswetten’, zoals de Bevoegdhedenwet en de Keurenwet, waren opgenomen.7 De studiecommissie realiseerde zich
terdege dat een dergelijke algemene wettelijke regeling voor de waterschappen geen uitputtende regeling kon zijn zoals de Gemeentewet dat voor de gemeenten wel is. De wettelijke regeling zou in belangrijke mate het karakter kunnen hebben van een kaderwet die
de provinciale besturen tot nadere regeling zou roepen.
Aldus werd niet beoogd de provinciale reglementeringstaak van de provincies naar
het Rijk over te hevelen, doch slechts een regeling bepleit voor die aspecten van de institutionele organisatie van de waterschappen en van hun werkwijze die om een vastliggende, uniforme voorziening vroegen. Tegelijkertijd toonde de studiecommissie zich
ervan bewust dat een dergelijke regeling niettemin een aanzienlijke inperking van de
toen in hoofdzaak autonome bevoegdheid van de provinciale besturen impliceerde. Van
strijd met de bepalingen van de toenmalige Grondwet achtte de studiecommissie evenwel geen sprake. Daarbij werd er fijntjes op gewezen dat de wijze waarop de provincies
in de toenmalige situatie hun wetgevende en toezichthoudende taak ten aanzien van de
waterschappen vervulden niet zonder kritiek was gebleven. Een oordeel dat zonder pardon werd doorgetrokken naar de goedkeuring van de provinciale waterschapsreglementen door het Rijk.
In de regeringsnota Naar een nieuw waterschapsbestel? uit 1977 werd het pleidooi voor het
tot stand brengen van een algemene Waterschapswet onderschreven.8 Daarbij werd zelfs
in een bijlage reeds aangegeven welke onderwerpen bij de voorbereiding van zo’n wettelijke regeling in beschouwing zouden moeten worden genomen. Gemakzucht kan de
toenmalige regering niet worden verweten. Wanneer dat overzicht gelegd wordt naast de
Waterschapswet die een kleine vijftien jaar later in werking trad, mag bovendien worden
gesproken van een vooruitziende blik.
Hiermee was het zaadje geplant. In eendrachtige samenwerking met provincies en waterschappen werd de Waterschapswet vervolgens voorbereid. Die Waterschapswet werd
(opnieuw) vereist door de Grondwet. Door de herziening van 1983 bevat de huidige
Grondwet met artikel 133 nog maar één bepaling over de waterstaatszorg die alleen de
waterschappen betreft en die een Waterschapswet vereist.9 De opstelling van deze organieke wet werd als gezegd gezamenlijk ter hand genomen. De vroegere Uniedirecteur
Kienhuis speelde hierbij vanuit de waterschappen een hoofdrol.10 Een gezamenlijk deskundigenrapport van begin 1984 vormde de basis voor het latere wetsvoorstel, dat na een
positieve en grondige parlementaire behandeling uiteindelijk op 1 januari 1992 in werking trad.11 Ten gevolge van een lacune in het overgangsrecht moest de wet al worden gewijzigd nog voordat deze in werking trad, hetgeen er toe leidde dat de wet liefst tweemaal
in het Staatsblad werd gepubliceerd.12 Via deze spoedwet werd bewerkstelligd dat provincies en waterschappen nog drie jaren de tijd kregen om hun verordeningen op de nieuwe
leest van de Waterschapswet te schoeien en bestaande bepalingen zo lang hun rechtskracht behielden. Materieel betekent dit dat de wet niet zozeer op 1 januari 1992, maar op
1 januari 1995 in werking is getreden.
Wat is nu precies de betekenis van deze Waterschapswet?13 In de eerste plaats wordt
met de Waterschapswet de noodzaak van het waterschapsbestel opnieuw en met zoveel
woorden bevestigd. Zoals we hierna nog zullen zien, verzekert die vastlegging het waterschap nog niet van een onaantastbare plaats binnen het staatsbestel.14 Maar vast staat dat
de plaatselijke en regionale waterstaatszorg al zo’n kleine duizend jaar binnen het typische samenwerkingsverband waterschap wordt uitgeoefend en dat primair daardoor het
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waterschap stevig is geworteld in de samenleving en bijna als vanzelfsprekend de haar
toevertrouwde taken vervult tot bescherming tegen het water en tot regulering van het water. Dit geldt niet alleen voor de meer traditionele taken (de droge voeten), maar ook voor
relatief nieuwe taken als de kwaliteitszorg voor het oppervlaktewater en de zuivering van
afvalwater, waarvan de uitvoering sinds de totstandkoming van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren in 1970 aan waterschappen is opgedragen. Doordat het waterschap
is belast met de vervulling van vooraf specifiek omschreven taken, wordt het wel als doelcorporatie aangemerkt. Dit in tegenstelling tot provincies en gemeenten die met hun open
huishouding als gebiedscorporaties worden gekarakteriseerd.15
In de tweede plaats regelt de Waterschapswet de wezenskenmerken van het waterschap, waaronder de bestuurlijke en financiële structuur. Juist die wezenskenmerken onderscheiden het waterschap van andere lichamen van openbaar bestuur. Kenmerkend is
dat degenen die belang hebben bij de taakuitoefening van het waterschap in beginsel de
kosten daarvan dragen en vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Deze trits belang-betaling-zeggenschap, in waterschapskring reeds eeuwen een bekend begrip, heeft wettelijk
vorm gekregen onder gelijktijdige verbreding van de potentiële kring van belanghebbenden (de ingezetenen).
In de derde plaats gaat de wet uit van krachtige waterschappen als zelfstandige lichamen van openbaar bestuur met een eigen bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid. Dit blijkt onder meer uit de expliciete erkenning van het feit dat voorstellen met
betrekking tot de waterschapsorganisatie met name ook van de waterschappen zelf afkomstig kunnen zijn, het krachtig geformuleerde decentralisatiebeginsel en de sterke
inperking van het preventieve toezicht van de provincies op de waterschappen.16 Bij de
grondwetsherziening van 1983 was het aloude oppertoezicht van de Kroon op alles wat de
waterstaat betreft – zie artikel 205 Grondwet (oud) – reeds komen te vervallen.17
In de vierde en laatste plaats voorziet de Waterschapswet in een stevige harmonisatie
van het waterschapsrecht doordat een aantal zaken wordt vastgelegd die voor alle waterschappen gelden. Die harmonisatie is nog versterkt doordat de Bevoegdhedenwet en de
Keurenwet zijn ingetrokken en grote delen van de Waterstaatswet 1900 zijn vervallen. Het
waterschapsrecht is hierdoor transparanter en toegankelijker geworden. Naast de harmonisatie binnen het waterschapsrecht is ook een externe harmonisatie gerealiseerd. Dit gebeurde doordat inrichting en redactionele vormgeving van de Waterschapswet zoveel mogelijk parallel zijn geschakeld met de (nieuwe) Provinciewet en Gemeentewet. Wel moet
steeds voor ogen worden gehouden dat er duidelijk verschillen met het provincie- en gemeenterecht blijven bestaan, bijvoorbeeld op het vlak van bestuurssamenstelling, financien en toezicht. Bovendien geldt dat waar de Provinciewet en Gemeentewet een uitputtend
karakter hebben, dit bij de Waterschapswet fundamenteel anders ligt doordat de provincies een algemene aanvullende regelgevende bevoegdheid bezitten. Ook in de toekomst
blijven de provinciale waterschapsreglementen dus een belangrijke, zij het veel dunnere
bron van het waterschapsrecht. Onderwerpen als het gebied, de taken en de bestuurssamenstelling van het waterschap zullen in de reglementen geregeld moeten blijven worden.

Het rapport Water centraal
Een medio 1995 verricht imago-onderzoek onder een aantal functionele relaties leerde
dat er bij de waterschappen relatief weinig aandacht was voor strategische ontwikkelingen op langere termijn en dat een eigen geprofileerde visie op de toekomst ontbrak. Dat
wilde de Unie van Waterschappen (UvW) zich uiteraard niet laten zeggen en in het najaar
van 1995 werd een denktank ingesteld die tot taak kreeg een dergelijke langetermijnvisie
op te stellen. Het belang dat in waterschapskring aan deze studie werd gehecht, mag blijken uit het feit dat de toenmalige Unievoorzitter, A.J.A.M. Segers, en de vice-voorzitter, A.
van den Ende, deze denktank samen gingen leiden. Daarnaast nam een drietal voorzitters

15 Zie Havekes, Functioneel
decentraal waterbestuur, 47.
16 Voor het decentralisatiebeginsel zie art. 2, tweede lid, Waterschapswet,
dat voor de waterschappen
wellicht het belangrijkste
artikel van die wet vormt.
In vergelijking met overeenkomstige bepalingen
uit de Provinciewet en Gemeentewet (Het Rijk bevordert de decentralisatie
ten behoeve van provincies
en gemeenten) is dit artikel veel krachtiger geformuleerd, hetgeen ook niet
onlogisch is. Een functioneel bestuur als het waterschap moet het immers
hebben van een ferme
taaktoedeling.
17 Zie hiervoor de oratie van J.J.I. Verburg, Over
toezicht. Sturing in de waterstaatszorg (Zwolle 1987)
5-7. De tekst van deze inaugurele rede is afgedrukt
in Waterschapsbelangen 72
(1987) 602-610.
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(van een all-in waterschap, een zuiveringsschap en een kwantiteitbeherend waterschap), een tweetal secretarissen-directeur alsmede – voor de noodzakelijke inbreng van buiten – het Tweede Kamerlid Van den Berg en de Utrechtse hoogleraar Glasbergen deel
aan de beraadslagingen.18
Reeds een goed jaar later publiceerde de denktank zijn bevindingen in het rapport Water centraal, dat als ondertitel Waterbeheer
in de volgende eeuw meekreeg. De denktank koos ervoor om niet een
gedetailleerd beeld van de waterschapsorganisatie uit te werken,
maar een schets op hoofdlijnen te geven van de meest gewenste organisatie van het waterbeheer in de eenentwintigste eeuw tot circa
2015 en van de rol die het waterschap in dat kader zou kunnen vervullen. ‘Of dat beeld daadwerkelijk wordt gerealiseerd’ – zo werd
op pagina zeven gesteld – ‘zal de toekomst moeten uitwijzen.’ Het
rapport bood de waterschappen echter een middel om komende
ontwikkelingen aan te toetsen dan wel gewenst geachte ontwikkelingen in gang te zetten.
Afb. 2 Het Tweede Kamerlid Koos van den
Berg (SGP), tevens waterstaatkundige, maakte deel uit van een
denktank die in 1995
werd ingesteld. Achter
hem op de foto Andrée
van Es (PSP). Foto Nationaal Archief.

18 All-in waterschappen
zijn waterschappen die
binnen eenzelfde gebied
alle waterschapstaken uitvoeren. De situatie waarin
binnen eenzelfde gebied
meer dan één waterschap
taken uitoefende, die in
het verleden eerder regel
dan uitzondering was,
wordt wel ‘gescheiden beheer’ genoemd.

Wat is dan dat beeld dat deze denktank de vijfentachtig waterschappen, waarvan slechts
dertien (!) met een all-in karakter, eind 1996 voorhield? Kort samengevat presenteerde
de denktank de volgende filosofie. Allereerst werd benadrukt dat water een schaars goed
is dat zijn eisen stelt aan de inrichting van de beperkte ruimte, waarmee water een ordenend principe is. Watersystemen, dat zijn de in een bepaald gebied aanwezige samenhangende stelsels van oppervlaktewater en grondwater inclusief oevers, waterbodems en
technische infrastructuur, dienen dan ook duurzaam en integraal te worden beheerd. Als
hoofddoelstellingen van het watersysteembeheer en als ‘missie’ van zijn beheerder zag
de denktank (p. 19):
– Het bereiken en beschermen van duurzame watersystemen via beïnvloeding van in
het bijzonder het ruimtelijke beleid (het ordenend principe).
– Een optimale verdeling van het schaarse water over de talrijke gebruikers, dus overal
en altijd zorgen voor de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit (het verdelingsvraagstuk).
– Een adequate bescherming tegen overstromingen (het veiligheidsmotief ).
Watersysteembeheer werd daarbij als een typische, onvervreemdbare overheidstaak gezien en het waterschap werd de ‘natuurlijke’ beheerder van het (regionale) watersysteem
geacht. De geografische begrenzing op basis van waterstaatkundige eenheden, de continue aandacht voor de functies van deze systemen, de directe betrokkenheid van belanghebbenden en de adequate taakuitoefening vormden hiervoor volgens de denktank de
voornaamste argumenten.
De watersysteembeheerder werd niet verantwoordelijk geacht voor het beheer van de
waterketens, zijnde de verzamelterm voor alle gebruikers van water(systemen). Door
onttrekkingen, lozingen en andersoortig gebruik (vissen, zwemmen, varen) haken deze
ketens aan op het watersysteem. Om zijn missie met succes te kunnen volbrengen zou
de beheerder van het watersysteem deze ‘aanhaakpunten’ wél moeten kunnen reguleren
(verbodsbepalingen, vergunningen, handhaving en dergelijke). Het zuiveringsbeheer
zou, ook al behoort dat strikt genomen tot de waterketen, volgens de denktank overigens
nadrukkelijk in handen van de watersysteembeheerder moeten blijven. En de grote invloed van de riolering op het watersysteem noopte tot een sterke invloed van de watersysteembeheerder op het rioleringsbeheer. Het takenpakket van het waterschap zou aldus
zodanig moeten zijn samengesteld dat het zijn rol als beheerder van het totale watersysteem waar kan maken. Daarbij moest het wel om waterbeheer blijven gaan. De ontwikkeling van het waterschap naar een omgevingschap werd door de denktank krachtig afgewezen aangezien dat haaks zou staan op het functionele karakter van het waterschap.
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Dit alles bracht de denktank tot de navolgende uitgangspunten voor de inrichting van
het waterschapsbestel (p. 35):
– De waterschapsorganisatie moet gebaseerd zijn op waterstaatkundige eenheden
(watersystemen, die zich ook over de landsgrenzen heen mogen uitstrekken).
– De waterschappen moeten (indachtig het decentralisatiebeginsel van de Waterschapswet) belast zijn met de zorg voor alle waterkeringen en al het oppervlaktewater en grondwater in landelijk en stedelijk gebied.
– Vanuit de filosofie van de watersysteembenadering is het noodzakelijk dat de waterschapstaken bij all-in waterschappen berusten.
Ten slotte drong de denktank met handhaving van de bekende trits belang-betaling-zeggenschap stevig aan op een vereenvoudiging van de financiële en bestuurlijke structuur
van het waterschap (pp. 35-38).
Ruim twintig jaar later kan worden vastgesteld dat vrijwel alle aanbevelingen van de denktank zijn gerealiseerd. Er zijn rapporten waarmee minder is gebeurd. De betekenis van dit
rapport kan dan ook niet genoeg worden onderstreept. Waar vroegere studies over het waterschapsbestel vrijwel steeds door het Rijk waren verricht dan wel in gang waren gezet en
waarbij de waterschappen op zijn best in enigerlei mate betrokken werden, kwamen de waterschappen nu voor het eerst zélf met een eigen toekomstvisie. Daarin klonk zelfbewustzijn,
ambitie en veranderingsgezindheid door en werden heilige huisjes niet ontzien. Zo moet bijvoorbeeld bij de roep om modernisering van de financiële en bestuurlijke structuur worden
bedacht dat de Waterschapswet met al zijn veranderingen op dat moment nog geen twee jaar
effectief van kracht was. De verandering werd dus nadrukkelijk gezocht en – al gingen daar
nog wel enkele jaren overheen – gevonden, zo zal uit de volgende paragrafen nog blijken.
Ook aan het onderwerp van de bestuurlijke integratie van het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer, en daarmee de verdere schaalvergroting van de waterschappen, gaf het rapport een duidelijke impuls.19 Zonder dat hier veel woorden aan werden besteed – er werd
op p. 35 in het rapport nog slechts geattendeerd op doelmatigheidsvoordelen en positieve effecten op de ‘herkenbaarheid’ van het waterschap – koos de denktank resoluut voor
de all-in formule alsof dat in waterschapskring al jaren usance was. Ook dit markeert de
duidelijke kentering in het denken van de waterschappen. Bij dit alles dient bedacht te
worden dat het aantal kwantiteitbeherende waterschappen het aantal kwaliteitbeherende
waterschappen bij het uitbrengen van het rapport nog ruimschoots overtrof.
Iets daarvan kwam ook naar voren in het standpunt dat het algemeen bestuur van de
UvW ruim een half jaar later over Water centraal vaststelde. Enigszins zuinig werd op pa-

19 Kwantiteitsbeheer betreft, kort samengevat, de
zorg voor de hoeveelheid
water (aan- en afvoer, peilbeheer, gemalen, baggeren
e.d.). Kwaliteitsbeheer betreft de zorg voor een goede kwaliteit van het water
(regulering lozingen, zuivering van afvalwater, opruimen vervuiling e.d.).

Afb. 3 Recreatie op het
water. Foto Unie van
Waterschappen.
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gina 23-24 uitgesproken dat ‘de waterschappelijke organisatie integraal waterbeheer op
basis van de in “Water centraal” geschetste watersysteembenadering mogelijk moet maken’. Het algemeen bestuur stelde vast dat ‘de in het rapport gevolgde redenering vanuit het watersysteem in veel gevallen zal leiden tot all-in waterschappen, maar dat andere
organisatorische oplossingen gevormd door samenwerkingsverbanden tussen kwantiteit- en kwaliteitbeherende waterschappen eveneens borg kunnen staan voor een goed
integraal water(systeem)beheer’. Nu was het zo dat het rapport van de denktank vlak
vóór de kerstdagen van 1996 al aan alle waterschappen was toegezonden, hetgeen in ‘verenigingstechnische’ zin als vrij opmerkelijk mocht worden beschouwd. Een bestuurlijk
standpunt ontbrak immers nog.
Het rapport werd naar zich laat raden lang niet door alle waterschappen met enthousiasme ontvangen. Een aantal van hen meende in het rapport hun overlijdensbericht te
hebben gelezen. Ondanks de sussende woorden van het Uniebestuur bestond bij de buitenwacht het beeld dat de waterschappen ‘om’ waren en voorstander waren van de all-in
formule. Men was ook echt ‘om’.20 Ter illustratie daarvan wordt deze paragraaf afgesloten met een verwijzing naar het eindrapport van de mede door de UvW ingestelde Commissie Waterbeheer in de 21e eeuw. In dit medio 2000 verschenen rapport, waarover later
meer, was op p. 48 een kaart opgenomen van de zeventien bestuurlijke stroomgebieden
die ons land vormen. Nog geen vijf jaar eerder zou deze kaart in waterschapskring ongetwijfeld tot grote commotie hebben geleid, maar nu viel daarover geen onvertogen woord.

Verdere schaalvergroting en uitbreiding takenpakket

20 Zie voor beschouwingen over Water centraal
en het standpunt van het
Uniebestuur Het Waterschap (1996) 759-765 en
(1997) 482.
21 Aldus de conclusie van
de Commissie Van Gelder
die de wateroverlast van
medio september 1994 onderzocht; zie Het Waterschap
(1995) 54-56.
22 Over het al dan niet bestaan van het aan de Friese
waddendijk gelegen Blija
Buitendijks is lang verschillend gedacht. Het waterschap is in veel opzichten in strijd met de regels
van de Waterschapswet,
maar is in het kader van
de reorganisatie van het
Friese waterschapsbestel
voor zover bekend nooit
formeel opgeheven. Eind
2017 heeft de provincie
Fryslân echter besloten dit
waterschap formeel op te
heffen, waarmee aan alle
onduidelijkheid een einde
is gekomen.

Zoals bekend kende ons land in de vorige eeuw nog enkele duizenden waterschappen.
Om precies te zijn: in 1950 bestonden er 2647 waterschappen, in alle kleuren en maten.
Het was een bonte bestuurlijke lappendeken. Men hoeft geen aanhanger te zijn van de
school big is beautiful om te beseffen dat dit aantal aan de ruime kant is. Als we nog een
Engels gezegde mogen gebruiken: in het waterbeheer geldt fragmentation is killing. Het
belangrijke, existentiële, werk vereist een zekere minimale schaal. Een buitenlands voorbeeld kan dit illustreren. In de Verenigde Staten bestaan meer dan 50.000 drinkwaterbedrijven. In een dergelijke constellatie is het een illusie te denken dat deze bedrijven hun
klanten tot de noodzakelijke zuinige omgang met het steeds schaarser wordende drinkwater kunnen aanzetten, waarbij het goed is om te weten dat het drinkwaterverbruik van
huishoudens in Amerika een factor vijf groter is dan in ons land. De bedrijven zouden
daarmee immers hun eigen financiële doodvonnis tekenen.
Zonder dat precies valt te bepalen, laat staan uit te rekenen, wat de meest optimale
schaal voor (water)organisaties is, valt toch wel iets te zeggen over dit belangrijke punt.
Daarbij komt dat er midden vorige eeuw niet alleen veel waterschappen bestonden, maar
in veel regio’s meer dan één in hetzelfde gebied. Ondanks de rolverdeling die tussen deze
waterschappen bestond, deed dit niet alleen afbreuk aan de transparantie, maar schuilde hierin ook het risico van een gebrekkige onderlinge afstemming met alle potentieel
schadelijke gevolgen van dien. Die afstemming tussen de waterschappen liet wel eens
te wensen over. Ook tijdens de al weer bijna vergeten watersnood in Noord-Holland van
najaar 1994 vertoonde de afstemming en communicatie tussen het boezemwaterschap
en de polderwaterschappen de nodige gebreken.21 Vandaar ook de roep van de eerdergenoemde denktank om all-in waterschappen die binnen één gebied alle waterschapstaken
uitvoeren.
In 2018 kent ons land nog slechts eenentwintig waterschappen.22 Waren er op het
moment dat de Studiecommissie Waterschappen de totstandkoming van een algemene
Waterschapswet bepleitte nog zo’n achthonderd waterschappen, op het moment dat de
Waterschapswet in werking trad was dat aantal reeds verder teruggelopen naar circa 125.
Toen een paar jaar later Water centraal verscheen, waren er nog vijfentachtig waterschap-
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pen. Binnen de sector heeft zich dus een schaalvergroting voltrokken die in ons openbaar
bestuur ongekend is. Ter vergelijking: het aantal provincies is in deze periode toegenomen met één (Flevoland) en het aantal gemeenten afgenomen van 1015 naar 380. Waren
er in 1950 nog ruim 2,5 maal zo veel waterschappen als gemeenten, nu zijn er eenentwintig waterschappen op 380 gemeenten. De lezer zal daarbij willen erkennen dat het eenvoudiger is om op te schalen van ruim 2600 naar 125 dan van 125 naar eenentwintig. Dit
schaalvergrotingsproces heeft zich bovendien vrijwel geruisloos voltrokken, afgezien van
enig Betuws rumoer.23 Dit komt vooral doordat, anders dan bij provincies en gemeenten,
een fusie van waterschappen niet bij wet, maar bij provinciale verordening plaatsvindt,
zodat dit relatief snel kan gebeuren. Voor waterschapsfusies bestaat ook geen Wet algemene regels herindeling.

Afb. 4 Waterschapskaart per 1 januari
2018. Unie van Waterschappen.

23 Zie Havekes, Functioneel
decentraal waterbestuur, 57.
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24 Zie over dit proces het
mooie overzicht van J. IJff,
‘De bestuurlijke organisatie van het waterkwaliteitsbeheer’, in: Bestrijding
van de waterverontreiniging.
Vijfentwintig jaar WVO (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en Unie van
Waterschappen, Den Haag
1995) 27-42. IJff memoreert onder meer dat een
tiental waterschappen de
waterkwaliteits- en zuiveringstaak reeds ver vóór
de komst van de Wvo had
opgepakt.
25 Zie Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur,
65-68.

Wat zijn de hoofdoorzaken van deze kolossale schaalvergroting van de waterschappen?
In de eerste plaats leidde de Watersnoodramp van 1953 met zijn 1836 slachtoffers en
enorme materiële schade tot een discussie over een goede waterstaatsorganisatie. Weliswaar werd niet de verantwoordelijkheid van het waterschap voor de waterkeringszorg als
zodanig aan de orde gesteld, maar wel het grote aantal waterschappen waarbij deze taak
berustte. Alleen al de provincie Zeeland kende toen nog meer dan driehonderd waterschappen. Dit werd te veel geacht en dat resulteerde in het zuidwesten van Nederland tot
een groot aantal waterschapsconcentraties. Nu kent Zeeland met het Waterschap Scheldestromen één waterschap.
In de tweede plaats was er de komst van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) in 1970. Die wet beoogde onder meer door de aanleg van rioolwaterzuiveringsinstallaties de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen en te verbeteren. Veel provincies wilden deze nieuwe taak opdragen aan waterschappen, maar daarvoor waren waterschappen met een behoorlijke schaal vereist. De bouw, exploitatie en het beheer van de
zuiveringsinstallaties vroeg immers om een robuust bestuurlijk en financieel draagvlak.
Voor sommige provincies was dit aanleiding om een proces van waterschapsconcentratie
te starten. Zo verenigde de provincie Zeeland de Waterschappen De Drie Ambachten en
De Vrije Braakmanpolders tot het Waterschap Axeler Ambacht. Andere provincies kozen
ervoor om geheel nieuwe waterschappen op te richten die uitsluitend met de waterkwaliteits- en zuiveringstaak werden belast en om die reden zuiveringschappen werden genoemd. Een drietal provincies (Groningen, Friesland en Utrecht) hield de taak vooralsnog in eigen hand.24
Op enig moment heeft Nederland een tiental zuiveringschappen gekend. Alhoewel
die zuiveringschappen hun werk uitstekend deden en een louterende invloed op het
meer traditionele waterschapsbestel hadden, had deze nieuwe bestuurlijke constellatie
als belangrijk bezwaar dat binnen eenzelfde gebied verschillende waterschappen met
het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer waren belast. Dit deed afbreuk aan de
sterke intrinsieke samenhang tussen beide beheertaken. Om die reden kwam er vanaf
midden jaren tachtig met name vanuit het Rijk via de derde Nota Waterhuishouding
druk om beide taken ook bestuurlijk-organisatorisch te integreren.25 Deze insteek
vormde als het ware het slot op dit historische drieluik, een slot dat zoals we hiervoor
zagen, werd onderschreven door de waterschapssector zelf. Ook de denktank pleitte
immers nadrukkelijk voor de vorming van all-in waterschappen. Dat zo’n signaal uit
eigen kring uiteindelijk vaak het best werkt, mag blijken uit het feit dat die beoogde
vorming van all-in waterschappen nog geen tien jaar later was gerealiseerd en dat nagenoeg alle reorganisatievoorstellen van de afgelopen vijfentwintig jaar van de waterschappen zélf afkomstig zijn geweest. Daar is dus geen bestuurlijke druk vanuit de provincies of het Rijk voor nodig geweest en dat mag bijzonder worden genoemd. Dit heeft
ook betekend dat de bepalingen in de Waterschapswet die specifiek waren geschreven
voor de situatie dat er binnen eenzelfde gebied meer dan één waterschap bestond, via
de Wet modernisering waterschapsbestel van 2007 konden worden geschrapt. Bij wijze van voorbeeld wordt gewezen op het vroegere artikel 12, dat de kwantiteitbeherende waterschappen een bestuurszetel in het overliggende zuiveringschap verschafte ten
einde de onderlinge afstemming en samenwerking te bevorderen. Het spiegelbeeld
van deze bepaling, een plaats in de besturen van de inliggende waterschappen voor
de voorzitter van het zuiveringschap, is opvallend genoeg bij mijn weten nooit serieus
overwogen.
Al die fusies hebben tot veel grotere waterschappen geleid. Sommige provincies kennen nog maar één waterschap (Friesland, Flevoland, Zeeland en Limburg). Toch zijn
ook de huidige waterschappen goeddeels op waterstaatkundige grenzen gebaseerd. Dit
blijkt uit het feit dat meer dan de helft van de waterschappen een interprovinciaal karakter heeft. Rivierenland ligt zelfs in vier provincies en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam liggen allebei in drie waterschappen. Het waterbeheer stelt zijn eigen grenzen.
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Overigens acht de Unie van Waterschappen het schaalvergrotingsproces nu wel zo ongeveer voltooid. In een strategische visie van medio 2015 wordt er op gewezen dat verdere
fusies, doordat waterschappen al op veel terreinen onderling nauw samenwerken, niet altijd meer tot substantiële kostenbesparingen zullen leiden.26 Daarnaast wordt opgemerkt
dat een te ver doorgevoerde schaalvergroting gepaard gaat met minder gebiedskennis,
grotere bureaucratie en minder direct contact met de belanghebbenden bij het waterschapswerk. Zaken waarvan het waterschap het als vorm van lokaal en regionaal bestuur
juist moet hebben. In die zin past volgens de Unie terughoudendheid ten aanzien van een
verdere schaalvergroting. Deze boodschap is volstrekt helder: de (noodzakelijke) schaalvergrotingsklus is geklaard.
Zoals gezegd vormde de uitbreiding van het takenpakket met het waterkwaliteits- en
zuiveringsbeheer één van de oorzaken van dit proces. Ook in ander opzicht werd dat takenpakket verruimd. Dankzij het decentralisatiebeginsel van de Waterschapswet droegen, na daar door de minister vriendelijk maar dringend toe te zijn uitgenodigd, nu ook
de provincies Groningen, Friesland en Utrecht het waterkwaliteitsbeheer op aan waterschappen. Voorts werden omvangrijke stedelijke gebieden, zoals Utrecht, Alkmaar
en Breda, voor het eerst in waterschapsverband gebracht. Met de komst van de Waterwet in 2009 kreeg het waterschap er verder het (ondiepe) grondwater als beheertaak
bij. De vergunningverlening voor (grote) grondwateronttrekkingen en de bijbehorende
grondwaterheffing bleef merkwaardig genoeg – met integraal waterbeheer heeft dat
immers weinig te maken – bij de provincies berusten. Ten slotte berust sinds 2011 ook
de muskus- en beverrattenbestrijding, die voorheen bij de provincies lag, bij de waterschappen.27
Overigens willen de vijf waterschappen die momenteel belast zijn met het wegenbeheer daar met uitzondering van Scheldestromen graag van af. Uit een bestuurlijke verkenning is echter gebleken dat de betreffende gemeenten zich vanwege financiële overwegingen zeer afhoudend opstellen. Voorts is het rioleringsbeheer bij de gemeenten, de
drinkwatervoorziening bij de waterbedrijven en het beheer van het waterhuishoudkundig
hoofdsysteem (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, de grote rivieren en enkele grote kanalen) bij Rijkswaterstaat blijven berusten.

Vernieuwing samenstelling en verkiezing van het waterschapsbestuur
Tot ver in de twintigste eeuw werd het waterschapsbestuur hoofdzakelijk gevormd door
de categorie ongebouwd (agrariërs). Soms waren ook de steden vertegenwoordigd.
Meervoudig stemrecht, dat een inbreuk betekende op het bij verkiezingen gebruikelijke
principe van one man, one vote was usance.28 Ook bleven verkiezingen nogal eens (lang)
achterwege doordat er precies evenveel kandidaten werden gesteld als er vacatures waren. Pas in de twintigste eeuw – en bij veel waterschappen pas na de Tweede Wereldoorlog – deed het gebouwd (eigenaren van gebouwen) zijn intrede in de waterschapsbesturen. Ook deze categorie had immers belang bij droge voeten. De vertegenwoordigers van
het gebouwd werden doorgaans indirect gekozen door de colleges van burgemeester en
wethouders, de gemeenteraden of Provinciale Staten. In een heel enkel geval kwamen
reeds directe verkiezingen voor, veelal met buitengewoon lage opkomstcijfers van drie
tot vijf procent.
Met de komst van de Wvo eind 1969 deden twee nieuwe categorieën hun intrede in
de besturen van waterschappen die met de waterkwaliteitstaak werden belast: de huishoudelijke en de industriële vervuilers. De wetsgeschiedenis van de Wvo leert bijna niets
over de gevolgen van deze nieuwe wet voor de samenstelling en verkiezing van het waterschapsbestuur. Dat is op zichzelf niet zo vreemd. De Studiecommissie Waterschappen
moest nog worden ingesteld en van een Waterschapswet was al helemaal nog geen sprake. Het werd dus volledig aan de provincies overgelaten om een en ander verder te rege-

26 Visie Openbaar Bestuur Waterbestuur dat werkt
(Unie van Waterschappen,
Den Haag 2015) 23.
27 Wet van 23 mei 2011,
Stb. 270.
28 Tot medio 1999 maakte
artikel 25 Waterschapswet
(oud) meervoudig stemrecht mogelijk bij waterschappen die alleen of in
hoofdzaak met de detailwaterhuishouding (peilbeheersing) waren belast. Dit
betekende dat hoe meer
onroerende zaken men
bezat, hoe meer stemmen
men had.
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29 Voor een goede schets
van deze problemen zie
Wijnand Dekking en Herman Havekes, Een diamanten relatie. 60 jaar Nederlandse Waterschapsbank en 60
jaar waterschapsfinanciën, in:
60 jaar. Hard gegaan (NWB
Bank, Den Haag 2014);
en Herman Havekes, ‘Het
water aan de lippen. De
geslaagde aanpak van de
financiële malheur van de
waterschappen in het midden van de vorige eeuw’,
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 23 (2014) 69-81.
30 Kamerstukken II 19901991, 19995, nr. 30.

Afb. 5 Doeke Eisma,
van 1986 tot 1994 lid
van de Tweede Kamer.
Foto Communautés
européennes 1997-EP.

len. Dit leidde tot nogal uiteenlopende voorzieningen. Soms werden de vertegenwoordigers van de huishoudelijke vervuilers gewoon door de provincie aangewezen en in het
beste geval werden zij indirect door de gemeenteraden gekozen. De vertegenwoordigers
van de industriële vervuilers werden doorgaans gekozen door de Kamers van Koophandel (KvK).
Ook met de komst van het gebouwd waren de financiële problemen van het waterschap niet opgelost.29 Waterschappen hadden in de periode van wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog veel geld nodig en de schaarste op de geld- en kapitaalmarkt bracht
hen bij herhaling in moeilijkheden wanneer zij grote werken moesten uitvoeren. De financiële nood was zelfs zo hoog dat de toenmalige Unie van Waterschapsbonden, overigens met veel succes, begin jaren vijftig een tweetal obligatieleningen uitschreef. Niettemin bleef breed de opvatting bestaan dat voor een adequate oplossing van de financiële
problematiek aan aanpassing van de bestuurlijke en financiële structuur van de waterschappen niet te ontkomen viel. Er waren immers belangen die tot dan toe voor de waterschapsfiscus onbereikbaar bleven. Na het nodige gepalaver leidde dit eind 1968 tot de
instelling van de Studiecommissie Waterschappen die op het punt van de samenstelling
en verkiezing van het waterschapsbestuur echter een vrij behoudend standpunt innam.
Zij hield het bij de categorieën die toen al in de besturen van de waterschappen konden
worden aangetroffen. Aan een algemene plek voor de ingezetenen (anders dan als huishoudelijke vervuilers) bleek zij nog niet toe.
In de regeringsnota naar aanleiding van dit rapport uit 1977 (Naar een nieuw waterschapsbestel?) werd wel de vernieuwing gezocht. Hierin werd op vrij brede schaal een algemene
ingezetenenvertegenwoordiging bepleit. Ook de ingezetenen hebben immers belang bij
droge voeten. Door de taakuitoefening van het waterschap kunnen zij wonen, werken en
recreëren in het waterschapsgebied. In waterschappen waar dat sterk speelde, zouden
ook de ingezetenen in het bestuur moeten worden verwelkomd. Ook in financiële zin,
moet daar direct bij worden gezegd. De stellingname van de regering moet toch vooral
worden gezien als oplossing van de financiële problematiek van de waterschappen. Wat
de verkiezing van het waterschapsbestuur betreft stond de regering evenzeer vernieuwing
voor. Er werd voor directe verkiezingen gepleit, ook voor de ingezetenen/huishoudelijke vervuilers.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Waterschapswet
speelde niet zo zeer de samenstelling – al drongen enkele fracties
er nog wel vergeefs op aan om ook andere categorieën dan ongebouwd, pachters, gebouwd, ingezetenen en bedrijfsgebouwd op te
nemen – als wel de wijze van verkiezing van dat bestuur een centrale rol. De regering had voor het ongebouwd en de pachters voor directe verkiezingen gekozen, en voor het bedrijfsgebouwd voor indirecte verkiezingen via de KvK (en eventueel de Gewestelijke Raad
van het Landbouwschap). Voor het gebouwd stond de regering in
beginsel directe verkiezingen voor. Het wetsvoorstel bevatte niettemin het alternatief van indirecte verkiezingen via de gemeenteraden. De discussie concentreerde zich op de verkiezing van de
ingezetenenvertegenwoordigers, waarvoor het wetsvoorstel aanvankelijk alleen de mogelijkheid van indirecte verkiezingen via de
gemeenteraden kende.
Op aandrang van de Tweede Kamer werd later als alternatief (de
voorkeur bleef liggen bij indirecte verkiezingen) de mogelijkheid
van directe verkiezingen opgenomen. Aldus ontstond het spiegelbeeld van de regeling
die was opgenomen voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van het gebouwd. Via
een amendement-Eisma (D66) werd deze volgorde uiteindelijk door de Tweede Kamer
omgedraaid, zodat ook voor de ingezetenen de voorkeur bij directe verkiezingen kwam
te liggen en voor het gebouwd en de ingezetenen het zelfde regime kwam te gelden.30
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De waterschappen moesten aanvankelijk overigens weinig hebben van deze vernieuwing. Vrees voor lage opkomstcijfers vormde daarvoor het belangrijkste argument.
Koppeling aan staten- of gemeenteraadsverkiezingen zoals gesuggereerd tijdens het
parlementaire debat over de Waterschapswet werd afgewezen, omdat de waterschapsverkiezingen daardoor zouden ‘ondersneeuwen‘ en de kiezer er vanwege het andere systeem
(personenstelsel in plaats van lijstenstelsel) niets van zou begrijpen. Niettemin namen
de waterschappen toch betrekkelijk snel initiatieven om tot een andere verkiezingsmethodiek te komen. Door sommige waterschappen werden aan de gemeenteraadsverkiezingen gekoppelde verkiezingen georganiseerd (de Zeeuwse waterschappen deden dit
met heel behoorlijke opkomstcijfers vanaf 1994). Met name het Hoogheemraadschap
van Rijnland ontwikkelde andere stemvormen, zoals schriftelijke, telefonische en internetverkiezingen. Al deze methoden werden ook uitgeprobeerd, waarbij het zwaartepunt
vanaf midden jaren negentig bij schriftelijke verkiezingen kwam te liggen.
Al kort na de inwerkingtreding van de Waterschapswet werd in het Unierapport Water centraal eind 1996 gepleit voor een vereenvoudiging van de bestuurssamenstelling van het
waterschap. Die werd te ingewikkeld geacht, en voor een buitenstaander nauwelijks te
doorgronden. Concrete suggesties bevatte dit rapport nog niet; aangedrongen werd op
nader onderzoek. Dit onderzoek vond plaats door de Werkgroep Van der Vliet die in 2000
een opschoning van het waterschapsbestuur bepleitte.31 De oude categorieën gebouwd en
pachters konden vervallen. Door de ingewikkelde pachtersregistratie kwamen de pachters overigens slechts in de besturen van enkele waterschappen voor. Bij het gebouwd lag
dit nadrukkelijk anders, dat was overal vertegenwoordigd. De werkgroep wees er niet ten
onrechte op dat het gebouwd een grote overlap met de ingezetenen/bedrijfsgebouwd vertoonde en zich als afzonderlijke belangencategorie moeilijk wist te onderscheiden. Vanwege de aansluiting bij het Kadaster en de dubbele stemenveloppe voor ingezetenen en
huiseigenaren leidde de verkiezing van het gebouwd bovendien regelmatig tot grote problemen (en hoge kosten). Volgens de werkgroep konden de belangen van het gebouwd
in de toekomst zeer wel door de ingezetenen en het bedrijfsgebouwd worden behartigd.
Het gemoderniseerde waterschapsbestuur zou dus allereerst moeten bestaan uit ingezetenen die om de herkenbaarheid van de kandidaten te vergroten niet langer via een personenstelsel, maar via een lijstenstelsel zouden moeten worden verkozen. De werkgroep
dacht bij lijsten niet alleen aan politieke partijen, maar ook aan allerlei maatschappelijke
groeperingen met een belang bij water (zoals natuur en milieu, hengelsport, recreatie en
bewonersverenigingen). Naast de ingezetenen zou het waterschapsbestuur ook plaats
moeten inruimen voor enkele specifieke belangencategorieën (boeren, bedrijven en natuurterreinbeheerders) die bij de verkiezingen mogelijk uit de boot zouden dreigen te
vallen. Qua aantal stemgerechtigden delven zij ten opzichte van de ingezetenen immers
het absolute onderspit. Hun positie zou als het ware ‘geborgd‘ moeten worden. Wat de
verkiezingsmethodiek betreft, sprak de werkgroep een nadrukkelijke voorkeur uit voor
landelijke (de waterschapsverkiezingen werden steeds vaker reeds regionaal georganiseerd), directe schriftelijke verkiezingen met mogelijk internet als innovatief alternatief.
Volgens de werkgroep had een dergelijke methodiek grote voordelen uit een oogpunt van
inzichtelijkheid, herkenbaarheid en publiciteit, waardoor mogelijk ook sprake zou kunnen zijn van hogere opkomstcijfers. Het algemeen bestuur van de UvW onderschreef al
deze aanbevelingen.
Door het eind 2001 door het ministerie van Financiën in gang gezette Interdepartementaal Beleidsonderzoek bekostiging regionaal waterbeheer kwam het voorlopig niet
tot de beoogde wetswijziging. Pas voorjaar 2004 verscheen het desbetreffende kabinetsstandpunt waarin ook een oordeel was opgenomen over de eerdergenoemde ideeën van
de UvW. Dat oordeel was overwegend positief: de opschoning van het waterschapsbestuur, de vervanging van het personen- door een lijstenstelsel, de geborgde positie van de
specifieke belangencategorieën en de landelijke, schriftelijke verkiezingen werden door

31 Rapport Naar een nieuwe
bestuurssamenstelling. Zie
hierover Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur,
301-307.
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Afb. 6 Het Algemeen
Bestuur van het Waterschap De Dommel.
Foto Waterschap De
Dommel.

32 Over de CAW, zie
H.F.M.W. van Rijswick,
‘Waar staat water na 2013?
Zwanenzang van een
roemrijke waterstaatscommissie’, Nederlands Juristenblad 44 (2013) 3060-3068.

de regering onderschreven. Nadat de Tweede Kamer zich medio 2004 overwegend positief uitsprak over deze vernieuwing van de samenstelling en verkiezing van het waterschapsbestuur, kon de wetgevingsmachine gaan draaien. Reeds een goed jaar later lag er
een voorontwerp van de Wet modernisering waterschapsbestel dat in het algemeen goed
werd ontvangen. Weer een jaar later werd het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die dit door de val van het kabinet Balkenende III zelfs betrekkelijk snel behandelde.
Vermeldenswaard is nog dat de regering haar malle voornemen om politieke partijen
‘als zodanig‘ te weren uit het waterschapsbestuur (het waterschap zou niet verpolitiekt
moeten worden, dus de VVD en de PvdA niet, maar de Vereniging voor Veilige Dijken en
de Partij voor de Afkoppeling wel) op aandrang van de Raad van State snel liet varen. Opmerkelijk was voorts dat vrij plotseling werd besloten om bij de geborgde categorieën
helemaal van verkiezingen af te zien en deze door de respectievelijke koepelorganisaties
te laten benoemen. Er zou dus alleen nog sprake zijn van verkiezingen voor de ingezetenen. Over deze koerswijziging bleek de Eerste Kamer later nog uitermate kritisch, waarbij zelfs constitutionele bezwaren (artikel 4 Grondwet) werden aangevoerd. De Tweede
Kamer zag eerder geen problemen op dit punt en stemde vrij soepel in met de nieuwe
structuur.
De Eerste Kamer had zoals gezegd veel meer moeite met de nieuwe structuur. Het bezwaar spitste zich toe op het niet verkiezen, maar benoemen van de geborgde categorieen. De Eerste Kamer ging daarmee uiteindelijk maar net akkoord. Echter niet dan nadat
de Staatssecretaris had toegezegd dat aan het wetsvoorstel een zogenaamde horizonbepaling zou worden verbonden. Daarmee zou verzekerd zijn dat ruim voor de eerstvolgende waterschapsverkiezingen opnieuw ten principale naar de nieuwe structuur zou
worden gekeken. Het moest dus vooral een eenmalige aangelegenheid blijven. Voorts
werd op aandrang van de Eerste Kamer toegezegd dat ook de – inmiddels opgeheven –
Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW), aangevuld met enkele
grondwetdeskundigen, nog eens goed naar de positie van de geborgde categorieën zou
kijken.32 Slechts na deze toezeggingen bleek de Eerste Kamer medio 2007 bereid haar
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goedkeuring aan het wetsvoorstel te verlenen.
In zijn advies van april 2009 laat de CAW overigens weinig heel van de eerdere ernstige zorgen van de Eerste Kamer over het benoemen en
niet verkiezen van de geborgde categorieën.33
Volgens de CAW (voor dit specifieke advies in
de persoon van de professoren C.A.J.M. Kortmann en D.J. Elzinga conform de wens van de
Eerste Kamer versterkt met een tweetal Staatsrechtgeleerden) en gezien de wetsgeschiedenis
is artikel 4 Grondwet (Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende
organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen
te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen) namelijk niet van
toepassing op de waterschapsverkiezingen. Het waterschap is immers geen ‘algemeen
vertegenwoordigend orgaan’. In die zin laat de grondwet de wetgever vrij om de geborgde zetels in het waterschapsbestuur te doen bezetten door benoeming dan wel door verkiezing.
Al met al kan worden geconstateerd dat veel van de door de waterschapssector ontwikkelde ideeën een plaats hebben gekregen in de Wet modernisering waterschapsbestel. Inmiddels zijn de eerste waterschapsverkiezingen nieuwe stijl van eind 2008 al weer even
achter de rug. De opkomst lag gemiddeld op 24% (van net onder de twintig tot iets boven de dertig procent). Het aantal ongeldige stemmen lag op negen procent, wat voor het
overgrote deel werd veroorzaakt doordat de kiezers om fraude te voorkomen hun geboortejaar op het (eigen) stembiljet moesten invullen. De niet al te hoge opkomst en vooral
het inderdaad onaanvaardbaar hoge aantal ongeldige stemmen deed vervolgens binnen
en buiten het parlement de roep om (nieuwe) verandering ontstaan. Daarbij werd doorgaans gewezen op aansluiting bij de Kieswet (stemmen in stemlokaal) dan wel (als vanouds) op indirecte verkiezingen via de gemeenteraden. Het Kabinet Rutte I toonde zich
voorstander van dit laatste, maar bleek daarvoor geen meerderheid in de Tweede Kamer
te kunnen vinden.34
Het Kabinet Rutte II verlegde wijselijk de koers – ook de Unie van Waterschappen
toonde zich een ferm voorstander van directe verkiezingen en had op dit onderdeel eerder een minderheidsstandpunt ingenomen in het Bestuursakkoord Water (2011) – en opteerde nu voor in de Kieswet geregelde directe, aan de statenverkiezingen gekoppelde,
waterschapsverkiezingen. Met de combinatie van beide verkiezingen werd een hogere
opkomst verwacht. Het desbetreffende wetsvoorstel doorliep, afgezet tegen de gevoeligheid van het thema en de scherpe eerdere discussie met de Eerste Kamer, een verrassend
positieve parlementaire behandeling en bereikte begin 2014 het Staatsblad.35 Op grond
van de nieuwe wettelijke regeling vonden op 18 maart 2015 landelijke waterschapsverkiezingen plaats voor de categorie ingezetenen. Anders dan de verkiezingen van 2008 vormden deze verkiezingen met een opkomst van 43,5% (bijna een verdubbeling ten opzichte
van 2008) en een foutloos verloop een groot succes.36 De vertegenwoordigers van de drie
geborgde categorieën zijn via een open kandidaatstelling benoemd door hun standsorganisaties. Overigens staat de positie van deze geborgde zetels, bij enkele politieke partijen
en sommige provincies, momenteel nadrukkelijk ter discussie.37
Doordat de waterschapsverkiezingen nu net als de andere verkiezingen onder de Kieswet zijn gebracht, is een belangrijk effect van deze nieuwe wettelijke regeling dat de Waterschapswet en het daarop gebaseerde Waterschapsbesluit zelf vrijwel geen bepalingen
op dit terrein meer bevatten. In een aantal artikelen wordt expliciet naar de Kieswet verwezen en de betreffende bepalingen van deze wet zijn van overeenkomstige toepassing
verklaard. De geborgde zetels en hun benoeming zijn nog wel opgenomen in de artikelen 14 e.v. van de Waterschapswet. Een ander effect schuilt in de verkleining van de wa-

Afb. 7 Het Bestuursakkoord Water van
2011. Foto Unie van
Waterschappen.

33 Belangenrepresentatie in
het waterschapsbestuur, Commissie van Advies inzake
de Waterstaatswetgeving,
(Den Haag 2009).
34 Zie H.J.M. Havekes,
‘Hoe verder met de waterschapsverkiezingen?’,
Tijdschrift voor Constitutioneel
Recht 2 (2012) 376-384.
35 Wet aanpassing waterschapsverkiezingen, Stb.
2014, 63. Ingevolge het
Besluit van 21 mei 2014,
Stb. 184, is deze wet met
ingang van 1 juli 2014 in
werking getreden.
36 Zie de korte impressie
van Sonja Timmer-Brand
en Ilona Elfferich-Rodenburg in Water Governance
02/2015, p. 6-7.
37 H.J.M. Havekes, ‘Is
er nog plaats voor de geborgde categorieën in het
waterschapsbestuur?’,
Water Governance 02/2015,
p. 16-24.
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terschapsbesturen die is aangebracht. Waar met name de Noord-Brabantse waterschappen besturen van wel vijfenveertig zetels kenden, maximeerde de wetgever die besturen
op dertig zetels. Dit sloot aan bij de reeds in gang gezette verkleining van de provinciale
en gemeentelijke besturen. Waar tot ver in de jaren zeventig door het grote aantal waterschappen het aantal waterschapsbestuurders het aantal waterschapsambtenaren driemaal overtrof (!), zijn er nu 603 bestuurders op circa 11.500 ambtenaren. Dit oogt als een
wat gezondere verhouding en heeft de bestuurlijke drukte flink gereduceerd.

Vernieuwing financiële structuur
Zoals bekend was de financiële situatie van de waterschappen midden vorige eeuw uitermate deplorabel. Het beste bewijs hiervan vormt wellicht het adres dat de toenmalige
Unie van Waterschapsbonden op 4 december 1963 aan de regering zond.38 In dat adres
werd zonder omwegen aangedrongen op een bijdrage van de Staat van dertig procent in
de gewone dienst van de waterschapsbegrotingen. Daarbij werd aangevoerd dat bij het
functioneren van de waterschappen niet slechts de eigenaren van het onroerend goed belang hebben, maar ook andere belangen worden gediend die tot dan toe voor de waterschapsfiscus helaas onbereikbaar waren. Als representant van die belangen kan de Staat
optreden, zodat een bijdrage van die zijde gerechtvaardigd werd geacht.
Het Rijk voelde echter niets voor een dergelijke bijdrage. Wel werd vanwege de toenemende druk, ook vanuit het parlement, de meergenoemde studiecommissie ingesteld die
werd geacht onder meer naar de financiering van de waterschappen te kijken. Die commissie reikte nog geen oplossing aan. De regeringsnota van 1977 deed dat nadrukkelijk
wel door in het waterschapsbestuur ook een plaats voor de categorie ingezetenen in te
ruimen. Conform de trits belang-betaling-zeggenschap zou de plaats in het bestuur met
een ingezetenenomslag gepaard moeten gaan. In de Waterschapswet van 1992 kreeg dit
uiteindelijk zijn beslag. Alhoewel de regering had benadrukt dat die vertegenwoordiging
met name aan de orde kon zijn bij waterschappen waar het ingezetenenbelang manifest
was, bleek de financiële nood van de waterschappen kennelijk hoog en deden de ingezetenen kort na 1992 hun intrede in alle waterschapsbesturen, onder gelijktijdige toezending van een heffingsaanslag. Overigens is de naam ‘ingezetenenheffing’ niet heel
gelukkig nu het niet gaat om een heffing per ingezetene, maar om een heffing per huishouden.39
Tegenwoordig zijn de ingezetenen – zoals hierna nog zal blijken – niet meer weg te
denken uit het waterschapsbestuur en levert de ingezetenenheffing de waterschappen
jaarlijks ruim 575 miljoen euro op. Daarmee waren de financiële problemen van de waterschappen goeddeels de wereld uit.
38 Zie Havekes, ‘Sinterklaas bestaat niet, of toch?
Over de financiering van
de waterschappen’, in:
T.G. Drupsteen e.a., Weids
Water. Opstellen over waterrecht (Den Haag 2006)
139-158.
39 Zie art. 121, eerste lid,
onder a, Waterschapswet,
waarin expliciet wordt bepaald dat de woonruimte de heffingsmaatstaf is
en het tarief op een gelijk
bedrag per woonruimte
wordt gesteld.
40 Amendement van J.T.
van den Berg c.s., Kamerstukken II 1990-1991, 19
995, nr. 39.

Naast deze ingezetenenheffing bracht de Waterschapswet uiteraard meer veranderingen
aan op financieel terrein. Een belangrijke nieuwe bepaling vormde het bij amendement
tot stand gekomen artikel 98 dat als een ware beginselbepaling aan de financiële titel
vooraf gaat.40 Dit artikel schrijft allereerst voor dat het waterschap de kosten draagt van
de taken die het waterschap bij reglement zijn opgedragen. Evenwel worden, zo vervolgt
het artikel, voor zover de behartiging van die taken redelijkerwijs moet worden geacht het
belang van het gebied van het waterschap te boven te gaan op grond dat deze tevens in
belangrijke mate is de behartiging van een nationaal of provinciaal belang, aan het waterschap bijdragen verleend ten laste van de kas van het Rijk of van de provincie(s).
Aldus hebben de zogenaamde bovenwaterschappelijke belangen een plaats gekregen
in de wet. Deze kunnen territoriaal of functioneel van karakter zijn. Bij territoriale bovenwaterschappelijke belangen is de taakuitoefening van het waterschap niet alleen van
belang voor het waterschapsgebied, maar ook voor (ver) daarbuiten gelegen gebieden.
Hierbij moet met name aan de waterkeringszorg worden gedacht: de primaire waterke-
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ringen van Delfland voorkomen dat Amersfoort
een zeehaven wordt. Van functionele bovenwaterschappelijke belangen is sprake als de belangen weliswaar het waterschapsgebied dienen,
maar de werkzaamheden niet of niet geheel tot
de taak van het waterschap behoren. Het waterschap kan die werkzaamheden op grond van
doelmatigheidsoverwegingen dan wel uitvoeren, maar dient daarvoor een kostendekkende
bijdrage te ontvangen van de overheidsinstantie tot wiens taak de werkzaamheden eigenlijk
behoren. Hierbij dient met name aan het (vaar-)
wegbeheer te worden gedacht. Andere belangrijke wijzigingen die de Waterschapswet met zich
meebracht, zijn de verplichte kostentoedeling
die aan de omslagheffing vooraf dient te gaan en
de waarde in het economische verkeer als basis
voor de omslag gebouwd.41
Al relatief snel na de invoering van het nieuwe belastingstelsel van de Waterschapswet ontstond in waterschapskring het besef dat het
allemaal nog wel iets eenvoudiger kon. Het rapport Water centraal vormde hiervan de exponent,
zonder dat het al concrete verbetervoorstellen
bevatte. Dat werd overgelaten aan de door de
Unie van Waterschappen ingestelde Commissie Togtema, die eind 1999 rapporteerde.42 De
commissie, waarin ook het Rijk en het IPO waren vertegenwoordigd, concludeerde dat het bestaande financieringsstelsel van de water- Afb. 8 Dijkverzwaring.
schappen zodanige knelpunten bevatte dat aanpassing noodzakelijk was. Het grootste Foto Unie van Waterknelpunt bestond uit de grote verscheidenheid in aantal heffingen, heffingsmaatstaven schappen.
en categorieën heffingsplichtigen. Hierdoor was sprake van een ingewikkeld en ondoorzichtig stelsel dat gepaard ging met relatief hoge perceptiekosten. Aan een fundamentele
aanpassing viel dan ook niet te ontkomen. Twee centrale uitgangspunten stonden voor
de commissie voorop. In de eerste plaats zou de taakuitoefening van het waterschap ook
in de toekomst primair via eigen belastingen dienen te worden gefinancierd. In de tweede plaats zouden deze belastingen gebaseerd moeten blijven op de trits belang-betalingzeggenschap en op het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.
De commissie benadrukte overigens dat een nieuw financieringsstelsel dat in alle opzichten aan de eisen van rechtvaardigheid, efficiency en effectiviteit voldoet en daarbij 41 Zie Verburg (red.), De
Waterschapswet, 183-184.
ook nog uitermate eenvoudig, fiscaal-juridisch onkwetsbaar en qua lastenverschuiving 42 Rapport Waterschapsneutraal uitpakt, een utopie is. Voor overdreven enthousiasme moest worden gewaakt. belastingen in de 21e eeuw
van WaterschapHet belangrijkste voorstel van de Commissie Togtema bestond zonder twijfel uit de her- (Unie
pen, Den Haag 1999). Een
groepering van de taken van het waterschap in zuiveringsbeheer en watersysteembeheer uitvoerige beschouwing
die werd doorgetrokken naar de financiering. De Wvo- of zuiveringsheffing zou alleen over dit rapport is opgenomen in Havekes, Functionog betrekking moeten hebben op het zuiveringsbeheer. Alle overige waterkwaliteits- neel decentraal waterbestuur,
kosten zouden tezamen met de heffing voor de droge voeten via de watersysteemheffing 228-236.
43 Naar een eenvoudiger bemoeten worden bekostigd. Aldus werd het aantal heffingen inderdaad teruggebracht.
stuurlijke en financiële strucNadat het Uniebestuur een aantal stevige wijzigingen in de commissievoorstellen had tuur van het waterschap,
(Unie van Waterschappen,
aangebracht, resulteerde dit medio 2001 in een integraal standpunt inzake de trits, de sa- Den Haag 2001). Zie hier43
menstelling en verkiezing van het waterschapsbestuur en de financiering. Aangezien voor de beschouwing van
Admiraal, H.J.M. Haeffectuering van dat standpunt een ingrijpende wijziging van de Waterschapswet vergde, R.J.
vekes en B.W. Raven in Het
werd het vervolgens aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gezonden. Door Waterschap (2001) 722-733.
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het Interdepartementaal Beleidsonderzoek bekostiging regionaal waterbeheer bleven de
voorstellen even op de plank liggen.44 Nadat deze hobbel genomen was, liet het ministerie er weinig gras over groeien. Medio 2005 werd een voorontwerp van wet naar buiten
gebracht en medio 2006 werd het wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel, waarin
de waterschappen tot hun tevredenheid veel van hun voorstellen terugzagen, bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel trad eind 2007 in werking.45 De nieuwe fiscale bepalingen zijn voor het eerst over 2009 toegepast.
De Waterschapswet verschaft de waterschappen daarmee een robuust financieringsstelsel. Het waterschap is als decentrale, functionele waterbeheerder vrijwel volledig zelfvoorzienend en dat zie je eigenlijk nergens in de wereld. In dat ruime eigen belastinggebied, waarmee anno 2018 circa 2,8 miljard euro is gemoeid, ligt zonder twijfel dan ook
één van de sterkste elementen van het hedendaagse waterschap. Ook de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarover hierna meer, heeft dit
een paar jaar geleden onderkend. Die constatering ging echter samen met de stelling
dat het op onderdelen nog beter kan. Zo zou het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ steviger
kunnen worden toegepast, waarbij de diffuse lozingen vanuit de landbouw met naam
en toenaam werden genoemd. Verder zou het profijtbeginsel kunnen worden versterkt
door ook onttrekkingen van oppervlaktewater en grondwater van een (steviger) heffing
te voorzien. Vandaar dat de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu samen met
de provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven enkele jaren terug een
onderzoek is gestart naar verdere verbetermogelijkheden van het financieringsstelsel
van het waterbeheer, waarin in totaal in ons land jaarlijks ruim zeven miljard euro omgaat. Binnen de waterschappen heeft dit onderzoek plaatsgevonden door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel die eind 2017 haar gedachten ter consultatie naar buiten
bracht.46 Medio juni 2018 heeft het bestuur van de Unie van Waterschappen een voorstel
tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen aan zijn leden voorgelegd.
Het ligt in de bedoeling hier eind 2018 definitief over te beslissen.

Het OESO-rapport 2014

44 Havekes, Functioneel
decentraal waterbestuur,
133-138.
45 Wet van 21 mei 2007,
Stb. 208.
46 Zie voor het betreffende rapport www.cab.
uvw.nl.
47 Kamerstukken II 20112012, 33 000 VII, nr. 98.
48 Havekes, ‘Koude
douche voor waterschappen’, Het Waterschap (2013)
26-27.

In een beschouwing over de institutionele ontwikkeling van het waterschap in de afgelopen vijfentwintig jaar mag het OESO-rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for
the Future? natuurlijk niet ontbreken. Dat rapport vormde een reactie op de even drastische als ongelukkige voornemens van het Kabinet Rutte II ten aanzien van het waterschapsbestel. Nu waren in de jaren daarvoor ook wel eens rimpels in de waterschapsvijver verschenen. De alom bekritiseerde, maar tamelijk overtrokken bestuurlijke drukte en
kostenbesparingen vormden daarbij doorgaans het achterliggende motief. Al tijdens de
parlementaire behandeling van de Waterschapswet waren soms vraagtekens geplaatst bij
het bestaansrecht van het waterschap en ook het eerdergenoemde Interdepartementaal
Beleidsonderzoek bekostiging regionaal waterbeheer vormde een potentiële bom onder
het waterschapsbestel.
Eind 2011 was de regering bovendien via de motie-Schouw verzocht te onderzoeken
hoe de waterschapstaken bij andere bestuurslagen, zoals de provincies, ondergebracht
konden worden.47 Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het kabinet Rutte II leek als het
ware op deze motie voort te borduren en vormde najaar 2012 een ijskoude douche voor de
waterschappen.48 Dit te meer waar in de verkiezingsprogramma’s van de VVD en de PvdA
daarover niets viel te lezen. Wat hield dat regeerakkoord dan precies in? Achtereenvolgens werd een opschaling tot tien à twaalf waterschappen bepleit, een verwijdering van
de waterschappen uit de Grondwet en op termijn het samenvoegen van de waterschappen met de beoogde vijf landsdelen, waarin de huidige twaalf provincies zouden moeten
opgaan. Dit ging de waterschappen duidelijk een paar bruggen te ver. Van halve smart –
het regeerakkoord bevatte ook rigoureuze plannen ten aanzien van gemeenten en pro-

63

ISSN09273336.pinn.TvWG20181-2.indb 63

22-10-18 16:21

vincies – was nauwelijks sprake. De situatie was bijzonder ernstig.
Samen met de (toenmalige) minister van Infrastructuur en Milieu kozen de waterschappen voor wat achteraf een strategische
(groot)meesterzet is gebleken. Kennelijk met het motto ‘als we
in eigen land geen steun kunnen vinden, zoeken we die over de
grens’, werd de OESO gevraagd een oordeel te geven over de organisatie van het waterbeheer in Nederland. Op zichzelf schuilde
hierin een zeker risico, want de (landen)rapporten van de OESO
kunnen allerminst worden gekwalificeerd als his masters voice. Men
werkt met gerenommeerde internationale peer reviewers die stevige
oordelen niet schuwen. Kennelijk was het zelfvertrouwen in de
Nederlandse water governance groot en de nood zodanig dat dit risico voor lief werd genomen. Dat vertrouwen bleek niet misplaatst.
Op 17 maart 2014 presenteerde toenmalig plaatsvervangend
Secretaris-Generaal van de OESO, Yves Leterme, het rapport in
Den Haag en bood hij dat aan minister Schultz van Haegen aan.
Nog diezelfde middag stond het rapport centraal tijdens de Waterschapsdag van de Unie van Waterschappen, waar Leterme een zeer
aandachtig gehoor trof. De centrale boodschap van het rapport luidde dat onze organisatie van het waterbeheer buitengewoon goed is en zelfs als een global reference mag worden
beschouwd.49 Leterme gaf die organisatie een 8,5 (op een schaal van 10) en noemde de
waterschappen de ‘ruggengraat’ van het Nederlandse waterbeheer. Dat de OESO ook nadrukkelijk ruimte voor verdere verbetering zag, onder meer waar het de financiering betreft, mocht de feestvreugde niet drukken. Die feestvreugde werd zo mogelijk nog groter
toen de minister haar gehoor meldde dat zij naar aanleiding van het verschijnen van het
OESO-rapport nog diezelfde dag een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer had gezonden
waarvan de belangrijkste strekking luidde dat er geen aanleiding was om bestuurlijke of
organisatorische veranderingen in het waterbeheer te bepleiten.50 Een boodschap waarmee de Tweede Kamer een paar maanden later opvallend soepel akkoord ging. Vreemde
ogen (en complimenten) dwingen nog steeds. Over de voornemens van het kabinet ten
aanzien van de waterschappen is sindsdien niets meer vernomen. In zijn regeerakkoord
‘Vertrouwen in de toekomst’ laat het najaar 2017 aangetreden kabinet Rutte III het waterschapsbestel ongemoeid.

Afb. 9 Yves Leterme,
adjunct-secretarisgeneraal van de OESO
van 2012 tot in 2014.
Foto Hans Hillewaert.

Ontwikkelingen in het waterbeheer
Deze beschouwing staat in het teken van de ingrijpende institutionele verandering van
het waterschap in de afgelopen vijfentwintig jaar. Ook binnen het waterbeheer, waar het
uiteindelijk om te doen is, hebben zich in die periode belangrijke ontwikkelingen voltrokken die hier op zijn minst moeten worden aangestipt.51 De institutionele vormgeving
van het waterschap moet idealiter immers leiden tot een nog beter waterbeheer en soms
vragen de ontwikkelingen in het waterbeheer ook om institutionele ingrepen.
Grote rampen zijn de afgelopen periode in ons land gelukkig uitgebleven, hetgeen van
veel andere Europese landen helaas niet kan worden gezegd. De bijna dijkdoorbraak van
1995 bij Ochten vormde een narrow escape en een wake-up call. Voor hun veiligheid moesten 250.000 mensen worden geëvacueerd. De slagvaardigheid was terecht groot. Binnen
een paar weken lagen er een Deltaplan grote rivieren en een Deltawet grote rivieren.52 Die
nieuwe wettelijke regeling voorzag in een gecoördineerde en daardoor veel snellere procedure voor dijkversterkingsprojecten, die model stond voor latere regelingen voor grote
infrastructurele projecten. Waar daar voorheen door de stroperige procedures vele jaren
mee waren gemoeid, kon nu in enkele jaren een paar honderd kilometer rivierdijk worden
versterkt en kon Limburg van Maaskades worden voorzien.

49 Een uitvoerige beschrijving van dit rapport
biedt het artikel van Herman Havekes en Maarten
Hofstra in Water Governance
02/2014, p. 16-27.
50 Kamerstukken II,
2013-2014, 28 966, nr. 27.
51 Zie voor een uitvoerige
beschouwing daarover het
in dit nummer opgenomen
artikel van M.A. Hofstra.
52 Stb. 1995, 210. Zie over
deze wet de beschouwing
van I. Poortvliet, ‘Wetgeving inzake de waterkeringszorg’, in: A. van Hall
(red.), Waterbeheerswetgeving
(Lelystad 1997) 202-222.
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53 Stb. 1998, 325. Zie over
deze WTS het artikel van
F.J. de Vries, ‘Vergoeding
van rampschade’, Nederlands Juristenblad 42 (1998)
1908-1915.
54 Rapport Waterbeleid
voor de 21e eeuw. Geef water
de ruimte en aandacht die het
verdient, uitgebracht op
31 augustus 2000 aan de
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de
voorzitter van de Unie van
Waterschappen. De commissie verblijdde ons ook
met het voor in het rapport
opgenomen gedicht ‘Hetzelfde water’ van toenmalig Dichter des Vaderlands
Gerrit Komrij, waarin het
watersysteem met het
menselijk lichaam wordt
vergeleken.
55 Rapport Samen werken
met water. Een land dat leeft,
bouwt aan zijn toekomst, bevindingen van de Deltacommissie 2008 (Den Haag
2008).
56 Wet van 2 november
2016, Stb. 431.

Soms komt het water ook van boven. Najaar 1998 werden eerst het zuidwesten en kort
daarop het noordoosten van Nederland geteisterd door extreme regenval. De materiële
schade, vooral voor agrariërs, was enorm en bedroeg meer dan vierhonderd miljoen euro.
De regering moest de net in werking getreden Wet tegemoetkoming schade bij rampen
van toepassing verklaren om de schade te compenseren.53 Door de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van Waterschappen werd de Commissie Waterbeheer in de 21e eeuw ingesteld om een advies uit te brengen over onze waterhuishouding. Die commissie rapporteerde medio 2000 en bepleitte ook een nieuwe water
governance.54 Sindsdien kennen we onder meer de nieuwe trits vasthouden-bergen-afvoeren, de watertoets, gebiedsnormen voor regionale wateroverlast en bergingsgebieden.
Waar nodig hebben deze nieuwe instrumenten met name in de Waterwet hun wettelijke
verankering gekregen. Ook de inmiddels bekende Bestuursakkoorden Water hebben we
aan deze commissie te danken.
De extreem droge en warme zomer van 2003 leidde tot de kade-afschuiving in Wilnis.
Een ramp van mini-formaat, zij het met voor de bewoners heel vervelende gevolgen, waaruit lessen zijn getrokken voor het beheer van veenkades in zeer droge periodes. Er werden nieuwe controletechnieken ontwikkeld (infrarood, drones) en in heel droge perioden
worden de veenkades kunstmatig nat gehouden.
Ook de structuur van de deltacommissaris, het deltaprogramma en het deltafonds moet
hier worden genoemd. Een unieke institutionele maatregel die je nergens in de wereld aantreft en die we danken aan de (Tweede) Deltacommissie, beter bekend als de Commissie
Veerman. Zonder dat hieraan een ramp vooraf ging – ook dat is uniek – rapporteerde deze
commissie in 2008 over onze waterveiligheid en zoetwatervoorziening.55 De deltacommissaris is in de persoon van Wim Kuijken niet meer weg te denken uit het Nederlandse
waterbeheer en blijkt in onze bestuurlijke constellatie buitengewoon goed te functioneren. Dankzij zijn werk hebben we sinds 2017 nog strengere wettelijke veiligheidsnormen
voor onze primaire waterkeringen.56 Iedere Nederlander heeft de garantie dat de kans
dat zij of hij overlijdt door een overstromingsramp niet groter is dan 1:100.000 per jaar.
Waar veel mensen wonen of kwetsbare installaties liggen, gelden nog strengere normen.
Een aspect dat hier zeker ook vermeld moet worden, is de gezamenlijke publieke aanpak van problemen in het waterbeheer via nationale Bestuursakkoorden Water, die vanaf

Afb. 10 Hoog water in
Puttershoek in december 2017. Foto Ferry
Krauweel.
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2003 usance zijn. Wij klagen wel eens over de
stroperigheid van ons openbaar bestuur en de
bestuurlijke drukte, maar op het terrein van het
waterbeheer wordt verrassend goed en effectief
samengewerkt. In het lopende Bestuursakkoord
Water van 2011 hebben de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal
Overleg, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland ambitieuze, maar heldere afspraken gemaakt, met name
om de doelmatigheid in het waterbeheer te versterken en tegen 2020 een jaarlijkse kostenbesparing van in totaal 750 miljoen euro te realiseren.57 Deze ambitieuze besparingsdoelstelling
werd reeds in 2017 gehaald, zo blijkt uit een recente brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.58 Kennelijk leggen de deelnemende partijen er
eer bij in om deze afspraken na te komen. Samenwerking loont dus. Dat is ook de OESO
opgevallen. In haar rapport over het Braziliaanse waterbeheer uit 2015 wordt de Nederlandse aanpak via het Bestuursakkoord Water als best practice ten voorbeeld gehouden.59
Ook binnen het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken
Rijk en decentrale overheden prima samen. In het buitenland schort het vaak aan een goede interbestuurlijke samenwerking, men kent elkaar soms niet eens.

Afb. 11 De Energiefabriek Tilburg werd
op 6 oktober 2016
geopend in Rioolwaterzuiveringsinrichting
Tilburg-Noord. Foto
Unie van Waterschappen.

Als vanouds speelt ook technische innovatie een prominente rol in het waterbeheer,
waarbij met name de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer in Amersfoort, de
R&D-poot van de waterschappen, een onmisbare rol speelt. Waterschappen, wetenschap
en bedrijfsleven – wel aangemerkt als de gouden driehoek – werken nauw samen om tot
verbeteringen in het waterbeheer te komen. De nieuwe zuiveringstechniek Nereda, die
veel minder ruimte en energie vraagt dan de traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties, vormt hiervan een tastbaar resultaat dat in het buitenland met succes aan de man
wordt gebracht.60 Ook wordt onder de naam van Energie- en Grondstoffenfabriek thans
op een aantal installaties energie opgewekt en worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen.61 De jaarlijkse innovatieprijs van de Unie van Waterschappen werkt hier als
een prima aanjager.
Er is dus niet alleen sprake van institutionele, maar ook van beleidsinhoudelijke en
technische innovatie in het waterbeheer. Idealiter zijn die nauw verweven en lopen die
gelijk op.

Continuïteit
Al die ingrijpende institutionele veranderingen tonen dat het waterschap de afgelopen
vijfentwintig jaar stevig is gemoderniseerd. Met enige overdrijving kan worden gesteld
dat het waterschap opnieuw is uitgevonden. Maar alle veranderingen mogen niet doen
vergeten dat ook het nodige behouden is gebleven. Naast verandering dus continuïteit.
Dat klinkt wellicht als een paradox, vandaar dat het goed is om dit aan de hand van een
aantal concrete voorbeelden te illustreren. Net als eerder Van der Linden kom ik tot een
zevental exempels (in dit geval hoekstenen genoemd) van het waterschapsbestel die ondanks alle vernieuwing nadrukkelijk behouden zijn gebleven.
1 Het blijft een lokale en regionale gemeenschap die in waterschapsverband voor het
waterbeheer in een bepaald gebied zorgt. Binnen de provinciale en rijkskaders bepaalt die gemeenschap relatief autonoom wat er moet gebeuren, wat dat mag kos-

57 Zie over dit bestuursakkoord Gert Dekker en Herman Havekes, ‘Een nieuwe
Governance van het waterbeheer; het Bestuursakkoord Water’, Water Governance 01/2011, p. 6-13.
58 Kamerstukken II 20172018, 27 625, nr. 424.
59 OECD, Water Resources Governance in Brazil,
OECD Studies on Water
(OECD Publishing, Paris
2015) 112.
60 Zie www.royalhas
koningdhv.com/nereda.
61 Zie www.efgf.nl.
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62 Kritisch over de waarde
van verkiezingen is David
van Reybrouck, Tegen verkiezingen (Amsterdam 2013).
Milja van Tielhof heeft eerder in dit tijdschrift treffend beschreven dat de
kwalificatie ‘democratisch’
is gemunt door Van der
Linden: ‘Waterschappen
als de oudste democratische instellingen van Nederland. Het ontstaan van
een mythe’, Tijdschrift voor
Waterstaatsgeschiedenis 24
(2015) 87-98.
63 Stb. 2016, 156. De Omgevingswet treedt begin
2021 in werking, zie Kamerstukken II 2017-2018,
33 118, nr. 98. Zie voor een
actueel en uitvoerig overzicht van de gevolgen van
de Omgevingswet voor het
waterbeheer H.J.M. Havekes, P.J. de Putter en W.J.
Wensink (red.), Wegwijzer
Van Waterwet naar Omgevingswet (Deventer 2018).

5

6

7

ten en wie dat gaat betalen. De trits belang-betaling-zeggenschap blijft daarbij van
betekenis, al is met name de relatie betaling-zeggenschap (veel) losser dan vroeger.
De zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het waterschap is door de schaalvergroting, de versterking van het financiële fundament en de sterke terugdringing van
het preventieve toezicht zelfs duidelijk toegenomen.
De grenzen van het waterschapsgebied worden op basis van waterstaatkundige
factoren bepaald. Alleen al het feit dat meer dan de helft van de eenentwintig waterschappen een interprovinciaal karakter heeft – het Waterschap Rivierenland ligt
zelfs in vier provincies – laat zien dat dit belangrijke uitgangspunt onverkort geldt,
al zijn de waterschapsgebieden door de schaalvergroting vele malen groter geworden. De ‘normale’ bestuurlijke grenzen spelen bij het waterschap geen rol (Rotterdam heeft er in het verleden vergeefs voor gepleit binnen haar gemeente maar één
waterschap te hebben). Waterstaatkundige grenzen in de vorm van boezem- en bemalingsgebieden en dijkringen staan centraal. Het water stelt zijn eigen bestuurlijke grenzen.
Het waterschap is een zuivere vorm van functioneel bestuur gebleven en oefent alleen taken uit op het terrein van de natte en droge waterstaatszorg (vijf waterschappen zijn ook belast met het wegenbeheer). Met het waterkwaliteits- en zuiveringsbeheer vanaf de jaren zeventig, een deel van het grondwaterbeheer met de Waterwet in
2009 en de muskus- en beverrattenbestrijding in 2011 is dat takenpakket weliswaar
verruimd, het blijft nadrukkelijk uitsluitend om watertaken gaan. Het takenpakket
van het waterschap is daarmee wel zo ongeveer compleet. In de toekomst zou hoogstens nog overwogen kunnen worden om het waterschap verantwoordelijk te maken voor het volledige grondwaterbeheer en het zwemwaterbeheer dat nu gedeeltelijk nog bij de provincies berust.
Het waterschap heeft een eigen democratisch verkozen bestuur. Zonder terecht te
willen komen in een discussie over het begrip ‘democratisch’ en de waarde van verkiezingen geldt dat de waterschappen wel als onze oudste democratische bestuurslichamen beschouwd worden.62 Wie belang heeft, draagt bij en is vertegenwoordigd
in het bestuur. Dat principe staat nog steeds centraal. Bij de laatste verkiezingen van
2015 hebben mede dankzij de combinatie met de verkiezingen voor de provinciale
staten meer dan vijf miljoen kiezers hun stem uitgebracht.
Door hun eigen belastinggebied zijn de waterschappen vrijwel volledig zelfvoorzienend en daardoor onafhankelijk. Ook dit element is door de wijziging van de bestuurlijke en financiële structuur de afgelopen jaren duidelijk versterkt. Via hun belastingen halen de waterschappen in 2018 circa 2,8 miljard euro op en dat biedt hen
de ruimte voor de noodzakelijke investeringen (het waterbeheer is nooit ‘af ’), het
beheer en onderhoud en voor een fatsoenlijk salaris voor de 11.500 personeelsleden.
Juist die eigen financiering verschaft het waterschap een sterke positie, die haar vele
buitenlandse tegenhangers missen. Daar vormt een gebrekkige financiering zonder
uitzondering een flink knelpunt.
Het waterschap heeft robuuste regelgevende en handhavende bevoegdheden. De
waterschapskeuren vormen één van onze oudste rechtsbronnen en op overtreding
stonden zware straffen, tot en met ontneming van eigendom, verbanning uit het gebied en zelfs de doodstraf toe. Alhoewel het sanctiearsenaal is veranderd en het waterschapsbestuur sinds 1841 geen rechtsmacht meer bezit, kan het waterschap nog
steeds zelf de regels stellen die het nodig acht en waar nodig handhavend optreden.
De komende Omgevingswet laat dit terecht in tact, al wordt daarin niet langer gesproken over een ‘keur’, maar over een ‘waterschapsverordening’.63
Last but not least geldt dat het waterschap stevig is ingebed in ons staatsbestel en zijn
belangrijke werk niet in bestuurlijk isolement verricht. Meer dan vroeger bestaat het
besef dat met name moet worden voorzien in een goede afstemming en samenwerking met de gemeenten in het waterschapsgebied (waterbeheer en ruimtelijke or-
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dening, riolering en zuivering, rampenbestrijding et cetera). Dat wordt nu zelfs wettelijk vereist (zie artikel 3.8 Waterwet) en keert in artikel 2.2 van de Omgevingswet
als een overigens veel algemener geformuleerde verplichting voor overheden terug.
De gezamenlijke Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland, die IPO, Unie en
VNG begin 2017 aan de kabinetsformateur zonden en die een unicum vormt in de
interbestuurlijke samenwerking, illustreert dat de decentrale overheden zich van
hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Onmisbaar element van deze inbedding is
ook dat indien nodig provincies en Rijk over concrete instrumenten beschikken om
het waterschap zo nodig tot de orde te roepen. Decentralisatie en toezicht zijn immers een Siamese tweeling, zoals de vroegere hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht Verburg reeds in zijn oratie zei.64 Die instrumenten liggen nu vast in de
Waterschapswet en de Waterwet, straks zal de Omgevingswet met zijn instructies
daarvoor een belangrijke vindplaats zijn.
Tezamen vormen deze hoekstenen onmiskenbaar het ‘institutionele hart’ van het waterschapsbestel. Weliswaar is de afgelopen vijfentwintig jaar een flink aantal bypasses aangelegd, het hart zelf is behouden gebleven.

Afb. 12 Een praktische beheerstaak: het
maaien van oevers.
Foto Unie van Waterschappen.

Conclusies
In deze beschouwing staat de institutionele ontwikkeling van het waterschap in de afgelopen vijfentwintig jaar centraal. Die ontwikkeling is ingrijpend geweest. Het waterschap
is als het ware opnieuw uitgevonden. De schaal en het aantal waterschappen, het takenpakket, de samenstelling en verkiezing van het waterschapbestuur en de financiering zijn
niet te vergelijken met die van nog maar enkele decennia geleden. In veel opzichten is de
positie en de bestuurlijke en financiële structuur van het waterschap versterkt. Daardoor is
het waterschap nog beter geëquipeerd om zijn voor ons land zo belangrijke werk te doen.
Allereerst is die positie en structuur tegenwoordig stevig wettelijk verankerd in de Waterschapswet en de Waterwet. Laatstgenoemde wet gaat over een paar jaar weliswaar op
in de Omgevingswet, maar daarin worden de huidige taken en bevoegdheden van de waterschappen gerespecteerd, zoals uit de memorie van toelichting bij de Omgevingswet

64 Verburg, Over toezicht, 10.
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blijkt.65 Het takenpakket is met de overname van stedelijke wateren van gemeenten, de
zorg voor het (ondiepe) grondwater en de muskus- en beverrattenbestrijding samenhangend en ongeveer wel compleet. Hooguit zou dit de komende jaren nog uitgebreid kunnen worden met het diepe grondwater en de zorg voor het zwemwater, taken die nu nog
bij de provincie berusten. Ook de bestuurlijke en financiële structuur is verstevigd. Vooral het feit dat, nadat zo’n beetje alle denkbare modellen zijn uitgeprobeerd, eindelijk een
goed werkende formule voor de waterschapsverkiezingen is gevonden (direct en gecombineerd met de provinciale verkiezingen) stemt tot tevredenheid. Er zal ongetwijfeld nog
discussie komen over de positie van de geborgde zetels in de waterschapsbesturen. Wellicht kan de grote aandacht die momenteel uitgaat naar het participatie-aspect bijdragen
aan het behoud van deze zetels.
Het eigen belastinggebied van het waterschap is met de ingezetenenheffing van een
nieuwe impuls voorzien en het waterschap is tegenwoordig zeer goed in staat zijn eigen
financiële boontjes te doppen, hetgeen ook internationaal gezien een buitengewone luxe
is. Veeleer zal het zaak zijn om afdoende tegengas te geven om te voorkomen dat allerlei
kosten van het Rijk ten onrechte bij de waterschappen worden ondergebracht. De jaarlijkse Rijksfactuur van bijna dertig miljoen euro die de waterschappen sinds enkele jaren
ontvangen, moet dus scherp in het oog worden gehouden. Dat de waterschappen sinds
2011 meebetalen aan de versterkingskosten van de primaire waterkeringen, die voorheen
volledig bij het Rijk lagen (zie de artikel 7.24-7.26 Waterwet), is goed verdedigbaar. Dat
de waterschappen, anders dan provincies en gemeenten, zelf opdraaien voor de kosten
van hun verkiezingen (zie artikel 98, tweede lid, Waterschapswet) is dat veel minder of
Afb. 13 Kinderen op
liever gezegd helemaal niet.
bezoek bij een rioolDoor de sterke vermindering van het preventieve toezicht op het waterschap heeft het wawaterzuiveringsinrich- terschap ten slotte ook aan zelfstandigheid en autonomie gewonnen. Waar vroeger de keur,
ting. Een afspiegeling
de begroting, het peilbesluit en de omslagverordening de provinciale goedkeuring en de
van de maatschappij in heffingsverordeningen en -tarieven op grond van de Wvo de Koninklijke goedkeuring nodig
de dop. Foto Unie van
hadden, is dat allemaal verdwenen. Sinds kort is zelfs geen provinciale goedkeuring van de
Waterschappen.
kostentoedelingsverordening meer vereist.66
65 Kamerstukken II 20132014, 33 962, nr. 3, p.
43-44.
66 Zie Artikel II van de
Wet van 2 november 2016,
Stb. 431.
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Met de huidige schaal van de waterschappen,
die tussen 1992 en 2017 is teruggelopen van 125
naar eenentwintig, kan het regionale waterbeheer ook met een gerust hart aan het waterschap worden overgelaten. De waterschappen
nemen daardoor binnen ons staatsbestel een
aanmerkelijk steviger positie in. Zij vallen onder
de Code interbestuurlijke verhoudingen, worden meegenomen in de tweejaarlijkse trendnota De Staat van het Bestuur en in de periodieke
beschouwingen van de Raad van State over de
interbestuurlijke verhoudingen. Over het feit dat
men de dualisering van provincies en gemeenten heeft gemist, zal men niet heel rouwig zijn. Ook de onderlinge verhoudingen tussen
de decentrale overheden zijn inniger geworden. De begin 2017 ten behoeve van de kabinetsformatie gezamenlijk door IPO, UvW en VNG uitgebrachte Investeringsagenda Naar
een duurzaam Nederland – een unicum in hun samenwerking – vormt daarvan het tastbare
bewijs.
Ondanks alle verandering zijn de ‘hoekstenen’ van het waterschap behouden gebleven.
Daarvan is een zevental expliciet in deze beschouwing benoemd. Waar nodig komen die
elementen tegenwoordig zelfs steviger uit de verf dan in het verleden. Het ‘institutionele
hart’ van het waterschap is dus bewaard. Politiek gezien lijkt het waterschap met dank
aan het OESO-rapport in rustig vaarwater gekomen. Het regeerakkoord van het kabinet
Rutte III laat het waterschap ongemoeid en dat is ten opzichte van Rutte II een hele verademing. In feite is de positie van het waterschap zelfs aanzienlijk versterkt. Op 14 februari 2018 ondertekende het Rijk samen met IPO, VNG en UvW immers een interbestuurlijk
programma met tal van maatschappelijke uitdagingen waarvoor de medewerking van de
decentrale overheden, waaronder dus de waterschappen, onontbeerlijk is. Over opheffing van de waterschappen heeft niemand het meer.67
De ervaring leert echter dat dit bij wijze van spreken morgen anders kan zijn en dat de
vinger hier nadrukkelijk blijvend aan de pols moet worden gehouden. Het predicaat Goedgekeurd door de OESO heeft een beperkte houdbaarheidsdatum en in die zin mag dat positieve oordeel niet omslaan in gemakzucht. Net zoals in de afgelopen vijfentwintig jaar zal
voortdurend moeten worden uitgezien naar verdere verbetermogelijkheden en zal de waterschapsector daar bij voorkeur zelf vorm aan moeten geven. Daar zit immers de expertise.
Uitdagingen zijn er ook genoeg. Zo kunnen de hedendaagse waterschapsbesturen
nog wel wat meer vrouwen, jongeren en allochtonen gebruiken, willen zij echt als een afspiegeling van de maatschappij worden gezien. Daar doen de Jeugdbesturen die vrijwel
alle waterschappen tegenwoordig hebben, niet aan af. De doelstelling in Waterbestuur dat
werkt (p. 24) om voor de waterschapsverkiezingen van 2019 het aantal vrouwen, jongeren
(jonger dan 35 jaar) en allochtonen ten opzichte van 2015 met vijfentwintig procent te
verhogen is dan ook prima, maar moet natuurlijk nog wel worden gerealiseerd. Dat geldt
eveneens voor de ambitie in de gezamenlijke Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland (p. 14) om als waterschapsector in 2025 honderd procent energieneutraal te zijn. En
het heffingstelsel mag – om met drie aandachtspunten te volstaan – ten slotte wel enkele
prikkels voor huishoudens en bedrijven bevatten om goed gedrag te belonen. Werk genoeg dus. Wat het waterbeheer betreft is Nederland nooit ‘af ’.
Met de huidige institutionele organisatie van het waterschap lijkt niettemin weinig
mis. Dat mogen ook de vele bezoeken van buitenlandse delegaties aan de waterschappen
onderstrepen. Nieuwe kabinetten kunnen het lokale en regionale waterbeheer dus onbezorgd aan het waterschap overlaten. Het institutionele hart van het waterschap klopt
krachtig en kan, zeker met een periodiek doktersconsult, nog vele jaren mee.

Afb. 14 Ondertekening
van het Bestuursakkoord op 14 februari
2018, met van links
naar rechts minister
Ollongren, dhr. Oosters
van het UWV, dhr Remkes namens IPO, Minister President Rutte, dhr
van Zanen namens het
VNG, en de Minister de
Jong van het ministerie
van VWS. Foto: Kick
Smeets/min BZK 2018.

67 Liever gezegd: Bijna
niemand. Een PVV-motie om de waterschappen
op te heffen en hun taken
bij de provincies onder
te brengen, kreeg begin
maart 2018 alleen de steun
van de PVV (Kamerstukken
II 2017-2018, 27 625, nr.
417). Dit geeft mooi aan
dat het bestaansrecht van
het waterschap momenteel
inderdaad geen issue is in
Den Haag.
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