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De opkomst van de verkiezingen in 2008 lag tussen 20 en 30%. Je hoeft geen dure 
evaluatie te houden om te concluderen dat de verkiezingen een fiasco waren en de 
democratische legitimatie van deze bestuurslaag ver onder de maat blijft. Daarbovenop 
komt nog het geklungel rond de procedures, de nummers op de stembiljetten, het 
veranderen van de procedures tijdens het tellen van de stemmen, de gesneuvelde poging 
om per internet te stemmen.
Gisteren ontvingen wij een uitgebreide analyse over de verkiezingen van de stichting 
“Wij vertrouwen stemcomputers niet”. De SP-fractie zou graag een schriftelijke reactie 
van de staatssecretaris VW en haar collega van BZK willen ontvangen op de zware 
kritiek uit die hoek.

De SP-fractie vindt het sowieso een anachronisme dat de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat verantwoordelijk is voor de verkiezingen van de waterschappen, terwijl BZK 
verantwoordelijk is voor de echte verkiezingen. Voor alle verkiezingen in Nederland
zou dezelfde hoge standaard gehanteerd moeten worden.
Ziet de staatssecretaris zelf dat nu ook in? Op dit punt overweeg ik een motie aan de 
Kamer voor te leggen. De discussie over de wenselijkheid –en zo ja: over de 
procedures- van stemmen via internet en stemmen per brief moeten met de minister van 
BZK gevoerd worden, niet met deze staatssecretaris.

Er zijn overigens nog twee factoren die de democratische legitimatie van 
waterschapsverkiezingen ondermijnen. Het afwijken van het principe one man, one vote 
en het fenomeen van de geborgde zetels. Beide gevallen zijn een fundamentele inbreuk 
op de beginselen van de rechtsgelijkheid en transparantie.
Tenslotte ontbreekt het bij de waterschappen aan actieve maatschappelijke controle 
door de kiezers en de media. 

Ook de staatssecretaris concludeert nu dat het zo niet langer kan, maar ze kiest daarbij 
voor vier varianten op rommelen in de marge.
De SP pleit sinds 1999 voor het opheffen van de waterschappen als zelfstandige 
bestuurslaag. Dat vermindert de bestuurlijke dichtheid en scheelt in de orde van €100 
miljoen aan bestuurskosten. De doelfinanciering willen we uiteraard niet kwijt, evenmin 
als de deskundigheid van het uitvoerend apparaat. Dat zou je kunnen onderbrengen in 
een provinciale dienst dan wel in een nutsbedrijf, dat eigendom is van de provincies 
en/of gemeenten.
Ik constateer dat de waterschappen in hun brief van 4 november hun nek al verder 
uitsteken dan de staatssecretaris. Zij stellen voor om rioolbeheer en afvalzuivering 
binnen één overheid te brengen. Dat is een grote stap vooruit. Uiteraard stellen ze niet 
voor om zichzelf op te heffen, dat kan je ook moeilijk verwachten. Maar het overgaan 
op een twee-lagenstructuur voor het waterbeheer, het afschaffen van dubbele 
plannenmakerij en toezicht, dat klinkt ons als muziek in de oren. 
Het is jammer dat we nog geen reactie binnen hebben van de staatssecretaris op de brief 
van 4 november, zoals we gevraagd hebben. Wat de SP betreft starten we zo snel 
mogelijk de discussie over een betere en efficiëntere taakverdeling in de waterketen.



Wat ons betreft wordt de evaluatie van de waterschapsverkiezingen fundamenteler 
gevoerd dan de staatssecretaris nu voorstelt.
Ik constateer dat inmiddels ook PvdA, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren voor 
het opheffen van de waterschappen als bestuurslaag zijn, terwijl bij de VVD een groot 
deel van de achterban dat ook is. Kortom: er hangt zelfs een tweederde meerderheid in 
de lucht! Is de staatssecretaris bereid om in het kader van de discussie over doelmatiger 
en rationeler waterbeheer ook onderzoek te laten doen naar de optimale schaalgrootte 
voor afvalwaterbeheer en de overige watertaken? Dat lijkt ons sowieso nodig gezien de 
voorstellen van de Unie voor een verdere opschaling.

Bijna een jaar geleden boden wij de staatssecretaris bij de behandeling van de 
invoeringswet waterwet ons rapport “Waterschapslasten: met recht een last te noemen” 
aan, waarin we de heffingen voor 2008 en 2009 vergeleken.
De belangrijkste conclusies waren:
- de watersysteemheffingen voor ingezetenen zijn in één jaar tijd gestegen met 14 tot 

107%; voor gebouwd varieert de kostenontwikkeling van een daling van 50% tot 
een stijging van 100%; 

- alleenstaanden worden extra hard getroffen
- bij sommige waterschappen werken de tariefwijzigingen denivellerend: de zwakste 

schouders dragen de zwaarste lasten. 
- en tenslotte: de zuiveringsheffing verschilt een factor twee dus het duurste en 

goedkoopste waterschap, terwijl de waterkwaliteitseisen overal hetzelfde zijn; rara, 
hoe kan dat?

De staatssecretaris zei destijds: we gaan de kostenontwikkeling evalueren en de 
waterschappen lieten zelf die evaluatie maken, waarvan de conclusie is: het valt 
allemaal wel mee. Volgens ons valt het helemaal niet mee. De vier kritiekpunten uit het 
SP-rapport worden allemaal bevestigd in het rapport van Tauw (par.3.7.4) dan wel in de 
verantwoordingspublicatie Waterschapspeil 2009 van de waterschappen zelf, overigens 
een hele nuttige publicatie.
- de waterschapslasten voor alleenstaanden in huurwoningen zijn in één jaar tijd 

gestegen met gemiddeld 8%, maar in Reest & Wieden met 33%.
- voor alleenstaanden in koopwoningen gemiddeld met 15%, maar in Reest & Wieden 

met 63%.
- bij meerpersoonshuishoudens zijn de verschillen tussen de waterschappen kleiner, 

maar nog altijd aanzienlijk; zo is de gemiddelde tariefstijging bij een koopwoning 
van twee ton 1%, maar de feitelijke stijging varieert tussen -6 en +27%.

- bij dure koopwoningen is het fenomeen denivellering bevestigd. Bij waterschap de 
stichtse Rijnlanden zijn de tarieven voor een eigen woningbezitter met een huis van 
zes ton met 8% gedaald, terwijl alleenstaande huurders 8% méér gingen betalen.

Voorzitter, dit soort enorme verschillen waren precies de reden van het amendement dat 
ik vorig jaar bij de invoeringswet waterwet heb ingediend. En ik vraag de 
staatssecretaris opnieuw: vindt u het acceptabel dat waterschappen zo’n enorme vrijheid 
hebben om de lasten naar eigen believen te verdelen over de verschillende groepen 
belastingplichtigen? Vindt u het acceptabel dat de zuiveringsheffing een factor twee 
verschilt, voor precies hetzelfde, wettelijk voorgeschreven, kwaliteitsniveau?



Het rapport Tauw constateert (p.21) dat er sinds 2004 ook al een lastenverschuiving 
heeft plaatsgevonden van bedrijven naar huishoudens ten gevolge van de verschillende 
waardeontwikkeling van woningen en commercieel vastgoed. “Dat staat los van de wet” 
zegt Tauw, maar de belastingplichtige heeft daar geen boodschap aan. Waarom maakt 
de staatssecretaris zich niet hard voor een tariefdifferentiatie tussen commercieel 
vastgoed en woningen, om een eind te maken aan deze vorm van dubbel pakken?  

Volgens de staatssecretaris is macro gezien de lastenstijging van de waterschappen over 
de periode 2006-2009 ongeveer gelijk aan de inflatie: 7%. Dat zou positief zijn, maar 
naar de mening van de SP-fractie is het nog te vroeg om dat te concluderen: daarvoor 
hebben we de jaarrekeningen over 2009 nodig.

Concluderend: de waterschapslasten rijzen voor veel huishoudens nog steeds de pan uit.
Dat onderstreept de noodzaak voor een vergroting van de doelmatigheid in de sector en 
een eerlijker lastenverdeling.


