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33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet 
ten behoeve van gecombineerde verkiezingen 
van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in 
het algemeen bestuur van het waterschap en de 
verkiezingen voor de provinciale staten (Wet 
aanpassing waterschapsverkiezingen) 

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS 
Ontvangen 9 december 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 BA

In artikel 13, derde lid, wordt «ten minste zeven en ten hoogste negen, 
met dien verstande dat het totaal aantal ten hoogste acht is» vervangen 
door: ten minste vijf en ten hoogste zeven, met dien verstande dat het 
totaal aantal ten hoogste zes is. 

Toelichting  

Het totaal aantal vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een 
waterschap namens de categorieën ongebouwd, natuur en bedrijven 
bedraagt momenteel tenminste zeven en ten hoogste negen, met dien 
verstande dat het totaal aantal ten hoogste acht is, indien het algemeen 
bestuur uit achttien leden bestaat. Dit zijn de zogenaamde geborgde 
zetels. Met dit amendement wordt het aantal geborgde zetels verlaagd 
zodat dit tenminste vijf en ten hoogste zeven bedraagt, met dien 
verstande dat het totaal aantal ten hoogste zes is, indien het algemeen 
bestuur uit achttien leden bestaat. 

De aan een waterschap opgedragen zorg voor het watersysteem, 
waaronder waterveiligheid en waterkwaliteit, wordt bekostigd door 
heffingen waarvoor representatie in het bestuur door de belangheb-
benden gewenst is. Zij die onder een belangencategorie vallen met 
geborgde zetels zijn veelal numeriek te klein om de kiesdeler te halen bij 
het enkel houden van verkiezingen (zonder geborgde zetels), terwijl hun 
belang bij de zorg voor het watersysteem aanzienlijk groter is ten opzichte 
van de (brede) categorie ingezetenen. Ook met minder geborgde zetels is 
echter voldoende gewaarborgd dat de belangen van de genoemde 
categorieën worden gehoord in het algemeen bestuur en de kennis van 
deze categorieën kan worden ingezet. Door het aantal geborgde zetels te 
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verlagen komt er meer ruimte voor via algemene verkiezingen gekozen 
bestuurders. 

Segers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 719, nr. 10 2


