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Geachte leden,
Met deze brief informeer ik u over de instelling van de adviescommissie Geborgde zetels bij waterschapsbesturen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat deze adviescommissie ingesteld. Op 21 februari 2020 maakte het kabinet het benoemingsbesluit
openbaar. Een afschrift treft u bijgevoegd aan.
De commissie is onafhankelijk en heeft de opdracht om alle argumenten boven tafel te krijgen om tot een
afgewogen en breed gedragen uitkomst te komen over de manier waarop het waterschapsbestuur tot
stand komt en wordt samengesteld. De hoofdvragen van het onderzoek zijn:
1. Zijn er ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, die maken dat je anders moet kijken
naar de wijze waarop belangen in het waterschapsbestuur zijn geborgd?
2. De huidige systematiek van bestuurssamenstelling is gebaseerd op het principe ‘belang-betaling-zeggenschap’. Wat betekenen uw eventuele wijzigingsvoorstellen voor dit principe en de functionele democratie?
De minister heeft gezocht naar commissieleden met deskundigheid vanuit verschillende achtergronden:
kennis van openbaar bestuur, waterschappen en staatsrecht, de breedte van het politieke speelveld en de
wetenschap. De commissie bestaat uit Jan Boelhouwer (voorzitter / burgemeester gemeente Gilze en
Rijen), Ina Adema (burgemeester gemeente Lelystad), Paul van Erkelens (oud dijkgraaf Wetterskip Fryslan),
Solke Munneke (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen) en Richard van Zwol (staatsraad Raad van State).
De Unie heeft begrepen dat de commissie interviews plant met diverse betrokkenen en deskundigen. De
commissie brengt voor 1 juni advies uit aan de minister.
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Vanuit de Unie zal een brief naar de commissie worden gestuurd met het verzoek zich goed te laten informeren over hoe het systeem van geborgde zetels nu werkt binnen het waterschapsbestel. Mocht u de
commissie hierover meer informatie willen verschaffen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris
van de commissie, de heer Valkman (rva@tg.nl).

Hoogachtend,

Mw. mr. C. Peters
Waarnemend algemeen directeur

