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Vergadering van de ledenvergadering gehouden op vrijdag
4 april 2008 te Houten
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Aanwezig:
dr. S. Schaap (voorzitter), ir. HA van Alderwegen, C.J. Almekinders, J. de Bondt, mr. H. van
Brink, mr. G.P. Dalhuisen, G.J. Doombos, ir. PAE. van Erkelens, mr.drs. p.e.G. Glas, WA
Gosselaar, mr. MAP. van Haersma Buma, mr. A. van Hall, ir. H. van der Honing (Water
schapshuis) , ir. G.N. Kok, mw. M.M. Kool, dr. S.M.M. Kuks, ir. H. van 't Land, mr. J.H. Oosters,
P.J.M. Poelmann, dr. J.J. Schrljen, mr.ir. H.L. Tiesinga, D.J. Veldhuizen, drs. L.H.J. Verheijen,
ir. G. Verwolf, JAM. Vos, mw. drs. J.M. de Vries, ing. W. Wolthuis;
Uniebureau: mr. J.L. Gunter, mr. R.J.J. Lazaroms, dr. P.J.R. de Vries, drs. e. de Vries (verslag),
ing. H. Kraaij (wnd. secretaris)

Afwezig:
ing. J.M. Geluk, w'J. de Graaf, K. van de Langemheen, mr. A.K. Schuttinga, E.J. Stienstra

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Spreker deelt mee dat er
gedurende deze bijeenkomst een presentatie zal plaatsvinden door professor Leentvaar en me
vrouw Nijhof zich zal introduceren als nieuwe DG Water van het Ministerie van Verkeer en Wa
terstaat.

2 Voordracht Algemeen Directeur Unie van Waterschappen
(bijlagen LV 08-1a en b; VERTROUWELlJK)

De voorzitter deelt mee dat, na het horen van verschillende kandidaten en consultatie van een
aantal clubs (zoals een vertegenwoordiging uit het Uniebestuur, de ledenvergadering en een
klankbordgroep vanuit het Uniebureau), er een voordracht is aan deze ledenvergadering. Het
betreft mevrouw drs.mr. C.M. Sjerps (Ina), thans secretaris van het College voor Arbeidszaken
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Applaus van de ledenvergadering symboliseert het feit dat zij instemt met de voordracht van
mevrouw Sjerps (per 1 september 2008) als nieuwe algemeen directeur van de Unie van Wa
terschappen. Voor haar offici~le aantreden zal mevrouw Sjerps kennismaken met een aantal
waterschappen.

3 Verslag van de vergadering van de ledenvergadering gehouden op 21 december 2007
(bijlagen LV 08-2a en b)

Het verslag van de vorige vergadering wordt door de ledenvergadering vastgesteld, mits aan
gevuld met een tweetal opmerkingen:
- de heer Van Erkelens ziet op p. 4 bij agendapunt 9 inzake Herziening model

kostentoedelingsverordening watersysteembeheer graag toegevoegd diens in de vorige LV
geopperde optie om maximaal van de geboden knoppen gebruik te maken;

- de heer Verwolf zou graag op p. 5 bij het punt van de Wabo verduidelijkt hebben dat het Unie
voorstel/amendement het niet heeft gehaald; de Wabo-behandeling in de Tweede Kamer is
uitgesteld, wegens geruzie over de kosten; de Eerste Kamer heeft aangaande de indirecte
lozingen bezwaar tegen het verschuiven van bevoegdheden.
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4 Presentatie Benchmark vergunning van de waterschappen door de heer prof.dr.ir.
J. Leentvaar van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
(mondeling)

De heer Leentvaar, Hoofdinspecteur Waterbeheer, houdt een presentatie over het onderwerp
'De Waterschappen en de lnspectie'.

De heer Vos is verheugd over de steun van de lnspectie Verkeer en Waterstaat en kijkt uit naar
een grotere mate van samenwerking.
De heer Van Alderwegen constateert dat een aantal gemeenten niet voldoet aan de basisin
spanning.
De heer Glas stelt vast dat uit recente opgaven blijkt dat Nederland voor 80% 'IPpe-proof is.
Maar wat is er nu precies getoetst? Nederland scoort (Europees gezien) namelijk erg middel
matig.

De voorzitter sluit af met de opmerking dat de discussie wordt voortgezet en dankt de spreker
voor diens heldere uiteenzetting.

De vergadering wordt onderbroken, omdat inmiddefs is aangeschoven mevrouw ir. A. Nijhof
(Annemieke), de nieuwe directeur-generaaf Water van het Ministerie van Verkeer en Water
staat. fn een korte presentatie steft zij zich voor aan de fedenvergadering. Na haar emploai fe
hebben gevanden bij onder andere TAUW (innavatieve technieken) en OC& Wen VROM is zij
sinds medio februari van dit jaar de nieuwe DG Water. Mevrouw Nijhof is nadrukkefijk voorstan
der van het door waterschappen inbrengen van nieuwe ideeM. Zij stelt zich open voor vernieu
wende signafen vanuit de uitvoeringspraktijk ('bottom-up benadering').

De voorzitter dankt mevrouw Nijhof voar haar hartverwarmende uiteenzetting en meer specifiek
haar bereidheid om signafen vanuit het (waterschaps)vefd te zulfen oppakken.

5 Project Waterschapsverkiezlngen 2008
(bijlagen LV 08-3a tim c)

Mevrouw De Vries informeert de leden over de stand van zaken omtrent de Landelijke Water
schapsverkiezingen die eind november 2008 zullen plaatsvinden.
Met betrekking tot het internetstemsysteem RIES ('Rijnland Internet Election Systeem') is de
Tweede Kamer met het vereiste van open source gekomen voor aile apparatuur en systemen
die bij de verkiezingen worden gebruikt. De broncode van de software wordt dan vrij beschik
baar. Na de aanschaf van het RIES-systeem (kosten hiervan zaten niet in projectbegroting) kan
dit bij eventuele latere internetverkiezingen door de waterschappen in beheer worden gehou
den. De staatssecretaris stuurt een dezer dagen een brief over internetstemmen naar de Twee
de Kamer. Het 'gebruikersplatform internetstemmen' zit op dit moment in een testfase. De digi
tale stemhulp is thans aanbesteed (binnen totale budget). Er wordt wei nader bezien of het
Kieskompas geen betere optie is (offertetraject). Een week na deze LV gaat de volgende
nieuwsbrief de deur uit. Nog deze maand wordt de registratie van aan de verkiezingen deelne
mende personen gestart.

De heer Van Haersma Buma is niet voornemens mee te doen met de aanbestedinglfinanciering
van de digitale stemhulp. Door de schaalgrootte is dit zijns inziens geen valide middel.
Mevrouw Kool sluit zich hierbij aan: in het Overijssels Dijkgravenoverleg is hier over gesproken
en deelname werd niet zinvol geacht. Het open source maken van het RIES-systeem behelst
extra kosten die destijds niet waren begroot. Het is een 'pijnlijke aangelegenheid' dat de water-

25.04.2008 RR LV/42967



G Pagina 3 van 9

schappen mogen opdraaien voor de kosten, terwijl het Ministerie van BZK weigert om financieel
bij te springen.
De heer Oosters is een voorstander van het planmatig benaderen van Kamerleden om deze
gunstig te stemmen omtrent het internetstemmen.
De heer Van Brink opteert eveneens voor een gerichte campagne richting de politiek.
Volgens de heer Van Erkelens is (aanschaf van) het RIES-pakket ook nodig voor het post
stemmen.
Het bevreemdt de heer Doornbos dat de waterschappen mogen opdraaien voor de ontwikke
lingskosten van het RIES-systeem. BZK onttrekt zich immers van elke financiE3le verplichting.
Het is wei goed dat de waterschappen zich via het internetstemmen kunnen profileren (imago
richting bijvoorbeeld de pers).

Tevens acht mevrouw De Vries de deur bij BZK gesloten, maar vindt het lobbyen bij Tweede
Kamerleden als het gaat om het promoten van internetstemmen een goede zaak. Het is van
belang dat het systeem eerst grondig wordt getest. Er moet vertrouwen zijn in de jUiste werking
van het systeem. Daarna kun je je als waterschap inderdaad profileren naar de buitenwereld. Er
is, kortom, sprake van twee separate sporen: (1) het internetstemmen ten principale; (2) het
zich ervan vergewissen dat het systeem robuust is en vervolgens hierover communiceren. Me
vrouw De Vries geeft aan dat de stuurgroep na een presentatie zeer enthousiast is over de mo
gelijkheden van dit medium waarin naast (specifieke) informatie over de waterschappen tevens
inzichtelijk wordt gemaakt dat er iets te kiezen is. Ze vraagt de leden hun oordeel op te schorten
tot het moment dat zij de mogelijkheden hebben gezien.

De voorzitter concludeert dat de ledenvergadering instemt met het verkrijgen van de internet
stemdienst RIES en dat bovendien de belangengroeperingen financieel niet zullen worden on
dersteund. Wei kan facilitaire hulp worden geoffreerd (zoals beschil<baar stellen van zaaltjes).

6 Belastlngstelsel 2009 (Waardering van wagen)
(bijlagen LV 08-4a tim e)

De voorzitter stelt het agendapunt over het nieuwe belastingstelsel 2009 aan de orde en dan
met name de waardering van openbare landwegen en spoorwegen (een wettelijl< verplicht on
derdeel van de kostentoedeling). De afschaffing van de c1assificatie leidt nu tot problemen. De
waarde van wegen representeert het grootste deel van de waarde van de categorie Onge
bouwd. De Unie heeft door TAUW een taxatiewijzer laten vervaardigen waarmee objectief de
waarde van wegen in het waterschapsgebjed kan worden bepaald. In de praktijl< blijkt dit tot
hogere tarieven te leiden dan verwacht. Deze tariefontwikkeling heeft bij veel waterschappen tot
ongerustheid geleid. Het Uniebureau heeft onderzocht welke opties er zijn om ongewenste las
tenverschuivingen tegen te gaan. Volgens spreker dient een oplossing te worden gevonden in
de technische sfeer en njet via wetgeving.

Volgens de heer Verwolf wordt 'de soep niet zo heet gegeten'. Na de laatste vergad ering van
de CBCF heeft een nadere analyse plaatsgevonden. Gebrujkmakend van de mogeljjkheden die
de Taxatiewijzer biedt om aan bepaalde knoppen te draaien is het magelijk om de 9 rootste on
gewenste lastenverschuivingen tegen te gaan (verfijnjngen).

Valgens de heer Schrijen is dit heikele punt ook bij LTO Nederland een zwaar agendapunt: al
daar is 'de soep nog heet'. Wij hebben te snel geaccepteerd dat het allemaal wei zou meeval
len. Spreker neemt zijn eigen Waterschap Roer en Overmaas als referentiekader: aan de
meeste knoppen is gedraaid, maar het resultaat vall nog steeds tegen. Een stijging van Onge
bouwd tot 80%.
De heer Almekinders is van opvatting dat het draaien aan knoppen het 'rekenen naar een uit
komst'is.

25.04.2008 RR LV/42967




