
111111 lUI III 11111 1111 1111 11111 1111 IU 1111
06.20088

I i
~

Uni e le,,, I

van Waterschappen

Aan
de leden van de Uniecommissie
bestuurszaken, communicatie
en financien

onderwerp

concept-reactie op wijziging van de
Waterschapswet (Wet modernisering
waterschapsbestel)
bijlage(n)

CBCF 06-60

bezoekadres

KOI~in(!S~21de (10

O{.;P Hai",q

telefoon

uw brief van

datum

2 augustus 2006

BIJLAGE
1.15

postadres

telefax

,T/(I) 3S4 4& 42

doorklesnummer

3519812

uw kenmerk

ons kenmerk

31220 BJZ/RJ

Op 20 juni 2006 is het wetsontwerp Wet modernisering waterschapsbestel (wijziging van de
Waterschapswet en Wet verontreiniging oppervlaktewateren) aan de Tweede Kamer aangebo
den. Het wetsontwerp sluit op hoofdlijnen goed aan bij de eerder door de Unie gedane verbe
tervoorstellen aangaande de bestuurssamenstelling, verkiezingen en financiering. Ook zijn daar
in enkele punten overgenomen uit de reactie van de Unie op het eerdere voorontwerp van na
jaar 2005.
Onzerzijds is een concept-reactie opgesteld die na behandeling in het bestuur van 18 augustus
2006 aan de Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat wordt gezonden. Deze concept
reactie treft u bijgaand. Zowel uw commissie, aile leden-waterschappen, de werkgroep midde
len als de projectgroep herzieningen model-belastingverordeningen worden, in verband met de
korte reactietermijn die behandeling in uw volgende vergadering niet mogelijk maakt, ook
schriftelijk gevraagd naar hun oardeel over de concept-reactie.

Onder verwijzing naar de desbetreffende eerdere brief wil ik u er voorzover nodig nogmaals op
wijzen dat de Unie streeft naar een reactie namens de waterschappen aan de Vaste Kamer
cammissie. De waterschappen zijn - onder meer met het oog op de landelijke waterschapsver
kiezingen - namelijk gebaat bij een spaedige plenaire behandeling in de Tweede kamer. Een ge
zamenlijke reactie kan een snelle behandeling zeer ten goede komen. Daarom vraag ik u uw
eventuele opmerkingen ten aanzien van de concept-reactie v66r 15 augustus a.s. door te ge
yen aan mr. H.J.M. Havekes (telefoon 070-3519818 of e-mail hhavekes@uvw.nl) of de heer
drs. D. Poos (telefoon 070-3519812 of e-mail dpoos@uvw.nl) van het Uniebureau.
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Voor uw medewerking zeg ik U bij voorbaat dank.

Hoogachte

~k

mr. H.J.M. Havekes,
secretaris.


