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GeaChte statenleden,
Vorige vrijdag heb ik in uw commissie proberen ult te leggen dat het waterschap wettelijk
ult 4 belangencategorleen bestaat. Dat de verdeling van zetels gebaseerd is in grote Iijnen
op de trits belang-betaling-zeggenschap. In grote Iijnen omdat vooral de categorie natuur
ontzien is bij betaling. In grote overeenstemming is destijds vastgesteld dat voor ons
waterschap een verdeling van 21 zetels voor de categorie ingezetenen, 4 voor gebouwd, 4
voor ongebouwd en 1 voor natuur een juiste verdeling is. Aan de omstandigheden in het
waterschap om tot deze verdeling te komen is niets veranderd. Daar kan een reden voor
een nieuwe verdeling van 23, 3, 3, 1 niet gevonden worden.
Verder is u geschetst dat voor de categorieen gebouwd, ongebouwd en natuur, de
zogenaamde geborgde zetels, weliswaar geen directe verkiezingen zijn, maar wel een
transparante procedure, waar ieder aan kan deelnemen en bij evaluatie als goed werkend is
gekwalificeerd.
Ook is u bekend dat er dit jaar een nationale evaluatie van de waterschapswet, inclusief de
geborgde zetels, gaat plaats vinden waar ieder zijn inbreng kan leveren en mogelijk de wet
aangepast gaat worden.
Wij hebben onze teleurstelling uitgesproken dat u flu dreigt de verhouding tussen de
categorieen aan te passen viak voor de verkiezingen. Dat heeft het lastig gemaakt voor
mensen die zich beschikbaar willen stellen voor het openbaar (waterschaps-) bestuur. Een
categorie waar we zuinig op horen te zijn.
Om deze redenen doen we een beroep op u een wijziging in de verdeling van de
categorieen nu niet in te voeren, maar een besluit daarover na de landelijke evaluatie, ruim
voor de volgende verkiezingen te nemen.
Vanzelfsprekend zijn we graag tot nadere discussie bereid,
met vriendelijke
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