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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 september 2018 

 

Aanwezig:   De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, 

Douwstra, Van Erp, Fonhof, Hofstra, In 't Veld, Kuiper, Küpers (secretaris-

directeur), Nieuwenhuis, Paapst, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en 

dames Eshuis, Ten Have, Heeringa, Plas en Potharst   

Tevens:       De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De heer Vertegaal 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Ten Brink opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur 

welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.  

De heer Ten Brink memoreert een aantal zaken waar de heer Feijen bij betrokken was. Er 

is een moment van stilte. 

2 Unievoorstellen aanpassing belastingstelsel waterschappen 

De heer Smits spreekt in namens Natuurmonumenten mede namens Het Groninger 

Landschap en het Drentse landschap. De inspraaknotitie is als bijlage bijgevoegd. 

Natuur heeft vroegtijdig concept voorstellen gezien maar het idee leeft dat men niets 

gedaan heeft met de gedane opmerkingen hierop. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het voorstel vanuit het dagelijks 

bestuur, om ruimte te creëren voor een toegroeiregeling, een goede zaak is. Het voorstel 

vanuit de Unie van Waterschappen om natuur een korting te geven van 80% in plaats van 

70% wordt als positief ervaren. Er is begrip voor het vraagstuk hoe de natuurorganisaties 

de kosten moeten gaan opvangen. 

Vanuit de fractie Water Natuurlijk (WN) worden twee amendementen ingediend met 

betrekking tot het voorstel en wel: 

- De korting voor natuur van 80% verhogen naar een korting van 100%.  

- De bandbreedte van 15% die vanuit de Unie is aangegeven terugbrengen naar 

het voorstel zoals die door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) is 

gedaan namelijk 10%. 

De door de Partij voor de Dieren (PvdD) en WN getekende amendementen zijn als bijlage 

bij de besluitenlijst gevoegd. 

In de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van oktober het verdere proces 

besproken. De heer Ten Brink komt hier op terug.  

Vanuit de fractie VVD wordt een mondeling amendement aangedragen om de zin “Dat is 

nu niet anders” te vervangen door “Wij vragen hiervoor uw aandacht” in de brief gericht 

aan de Unie van Waterschappen. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt verder aangegeven dat het jammer is dat de 

grondwateronttrekking niet meegenomen wordt in het voorstel.  

De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst. 

Naar aanleiding van de vraag over de tabel met + en – het volgende: De toegevoegde 

tabel is een kwalitatieve tabel. Niet alle + en – zijn op te tellen. Deze hebben hun eigen 

waarde. 
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Het dagelijks bestuur houdt vast aan 15% en de tekst in de brief aan de Unie van 

Waterschappen. De amendementen vanuit fractie WN worden niet door het dagelijks 

bestuur overgenomen. 

Er wordt gestemd over het door WN ingediende amendement voor de korting van 100% 

op natuur in plaats van 80%. Er wordt gestemd per fractie. De fracties WN en PvdD 

stemmen voor. De overige fracties stemmen tegen. Het amendement wordt verworpen. 

Er wordt gestemd over het door WN ingediende amendement om de bandbreedte van 

15% terug te brengen naar 10% zoals voorstel was van de CAB. Er wordt gestemd per 

fractie. De fracties WN en PvdD stemmen voor. De overige fracties stemmen tegen. Het 

amendement wordt verworpen. 

Er wordt gestemd over het mondeling ingediende amendement van de VVD met 

betrekking tot de aanpassing van de eerder genoemde zinssnede. Er wordt gestemd per 

fractie. Alle fracties stemmen voor. Het amendement wordt aangenomen en de zin wordt 

aangepast in de brief gericht aan de Unie.  

Er wordt gestemd over het gehele voorstel inclusief de aanpassing van de brief volgens 

bovenstaande stemming. Er wordt gestemd per fractie. De fracties WN en PvdD stemmen 

tegen. De overige fracties stemmen voor. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de Unievoorstellen voor een nieuw belastingstelsel voor 

waterschappen; 

- Te pleiten voor het ontwikkelen van een toegroeiregeling om de mogelijkheid te bieden 

herverdeeleffecten geleidelijk te laten verlopen; 

- De Unie van Waterschappen op de hoogte te stellen van de bevindingen van het 

algemeen bestuur. 

3 Sluiting 

Bij de afsluiting van de vergadering vraagt de heer Wollerich het woord.  

De heer Wollerich heeft vanuit zowel agrariërs als ingezeten veel complimenten gehad 

hoe het waterschap haar werk heeft gedaan in de periode van droogte. Deze 

complimenten geeft de heer Wollerich hierbij door aan het waterschap.  

De heer Ten Brink sluit de vergadering. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 14 november 2018. 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 

 


