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Geachte mevrouw Ollongren,
Met deze brief maakt de Unie van Waterschappen graag gebruik van de door u geboden gelegenheid om
te reageren op de consultatieversie van het Wetsvoorstel aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag.
Het belangrijkste doel van het voorliggende wetsvoorstel is het transparanter en beter controleerbaar
maken van het proces van de vaststelling van de uitslag van een verkiezing. Hiertoe doet u enkele voorstellen. De Unie van Waterschappen staat positief tegenover de voorgestelde wijzigingen die veelal de gemeenten raken.
Een wijziging is van belang voor de waterschapsbesturen. Zo wordt de termijn tussen de stemming en het
aftreden van de zittende leden van het vertegenwoordigend orgaan verlengd van acht naar dertien dagen.
De Unie van Waterschappen onderschrijft deze termijnverlenging, maar vraagt wel aandacht voor het volgende.
De Waterschapsverkiezingen zijn in 2014 onder de Kieswet gebracht, waardoor de procedure voor de verschillende verkiezingen eenduidig is. Tijdens de Waterschapsverkiezingen kiezen de inwoners van een waterschap rechtstreeks de leden van de categorie ‘ingezetenen’ in het waterschapsbestuur. De wetswijziging
is op deze verkiezing van toepassing. Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de
bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels, deze worden
niet gekozen via verkiezingen, maar deze worden benoemd. De vertegenwoordigers van de geborgde categorieën treden tegelijk af met de vertegenwoordigers van de ingezetenen (art. 16 lid 2 Waterschapswet).
Het voorliggende wetsvoorstel regelt hier niets voor. Wij raden u aan om ook dit te wijzigen zodat de direct
gekozen en benoemde bestuurders tegelijk aftreden.
Tot slot wil de Unie van Waterschappen u wijzen op een andere kwestie rondom de benoeming van vertegenwoordigers van de geborgde categorieën in het waterschapsbestuur. In art. 14 lid 2 Waterschapswet
heeft de Kamer van Koophandel (KvK) de taak om de benoeming van de vertegenwoordigers van de categorie ‘bedrijfsgebouwd’ te regelen.
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Vanwege de reorganisatie van de KvK is de KvK daar niet meer toe niet in staat. Een organisatie als VNONCW kan dat samen met MKB Nederland op zich nemen, maar dit vraagt om een wetswijziging.

Hoogachtend,

mr. J.H. Oosters
Voorzitter

