
 

Cumela Nederland 

Nijverheidsstraat 13 

3861 RJ Nijkerk 

 

Postbus 1156 

3860 BD Nijkerk 

 

T (033) 247 49 00 

E info@cumela.nl 

I www.cumela.nl 

 

IBAN NL08 RABO 0364 2084 30 

KvK 40477842 

BTW NL0026.10.590.B01 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
Aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Van  Cumela Nederland, J. Wijnia 
Datum  Nijkerk, donderdag 30 juli 2020 
Kenmerk B/100298 
Betreft  Reactie op internetconsultatie inzake de wet democratisering waterschappen 
 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u de reactie van Cumela op het voorliggende initiatief tot een wet 
democratisering Waterschappen.  
Branchevereniging Cumela behartigt de belangen van ondernemers in agrarisch 
loonwerk, meststoffendistributie, grondverzet, cultuurtechniek & infra.  
We maken graag gebruik van de mogelijkheid om via deze consultatieronde onze 
bevindingen met u te delen.  
Cumela is geen voorstander van het initiatiefwetsvoorstel om de geborgde zetels af te 
schaffen. Dit wordt hieronder verder toegelicht. 
 

Houd de lange termijn voor ogen 
Waterschappen zijn sinds honderden jaren actief in het beschermen van Nederlandse 
burgers tegen hoog water. Daarnaast hebben ze ook als taak het beheren van de 
Nederlandse waterkwaliteit en -kwantiteit. Dit doen ze met het behoud van het 
langetermijnperspectief. In tegenstelling tot het politieke debat in de politieke arena 
doen ze dit in relatieve rust waarbij ze steeds de lange termijnafwegingen in het oog 
houden. Zeker bij vraagstukken als klimaatadaptatie is het behoud van de lange 
termijn van groot belang. 
Natuurlijk spelen er ook belangen binnen de waterschappen. Cumela vindt dat de 
belangenafweging nog steeds evenwichtig plaats vindt. Waterschappen houden 
rekening met belangen van alle partijen of dit nu landbouw, natuur, stedelijk gebied of 
bedrijven betreft. Waterschappen zijn gebaat bij het in alle soberheid en rust 
opereren. De inbreng van kennis en gebiedservaringen via geborgde zetels uit natuur, 
landbouw en bedrijven is daarbij van belang, omdat daarmee van begin af aan, ook na 
coalitievorming, de belangen van alle partijen worden meegewogen.  
 
  



 
Geborgde zetels hebben nut en bieden tegenwicht 

De agrarische sector, het bedrijfsleven en bos-en natuurorganisaties zijn via de 
geborgde zetels bij voorbaat verzekerd van zeggenschap binnen het algemeen en 
dagelijks bestuur van de waterschappen. Cumela vindt het verdedigbaar dat het 
systeem van geborgde zetels wordt gehanteerd. Terreineigenaren, die water bufferen 
en in hun functioneren water gebruiken, -zonder water groeit en bloeit immers niets-, 
zijn namelijk erg van afhankelijk van de toegang tot voldoende en kwalitatief goed 
water. Boeren, bedrijven en natuurbeheerders hebben dus een onevenredig groot 
belang bij een goed functionerend waterschap. Ook al zijn ze getalsmatig hoofdelijk 
verre in de minderheid, via de geborgde zetels krijgen ze een rol in het bestuur. Voor 
de langere termijn biedt dit evenwicht. De geborgde zetels zijn een prima werkwijze 
om ervoor te zorgen dat bij de huidige politieke versnippering de onevenredig grote 
belangen van natuur, bedrijven en landbouw ook in de toekomst verzekerd blijven. 
 
Waterschappen functioneel besturen ipv verpolitiseren, onderken het eigen karakter 
In het recente verleden zijn plannen van politieke partijen om waterschappen af te 
schaffen en onder te brengen bij de provincies uiteindelijk niet doorgevoerd. De 
huidige 21 Waterschappen zijn, anders dan gemeenten en provincies, aan te merken 
als functioneel bestuur. Ten onrechte wordt in de toelichting bij het wetvoorstel de 
indruk gewekt dat een waterschap een algemeen bestuur is dat veel keuzes kan 
maken. De taak van het waterschap is echter afgebakend tot één functionele taak, 
namelijk het waterbeheer. Daarbuiten mogen ze niet optreden. 
De focus bij waterschappen ligt dus met name op de goede uitvoering van haar 
toegewezen taken (sterke dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater). 
Een waterschap heeft dus een eigen karakter. Het niet onderkennen van dit eigen 
karakter maakt het waterschap onnodig kwetsbaar. Waterschappen worden bestuurd 
met kennis en kunde van het watersysteem. Afgevaardigden namens agrarische 
sector, bedrijfsleven en bos- en natuurorganisaties voor de geborgde zetels worden 
geselecteerd op hun deskundigheid en praktijkkennis. Wanneer het functioneel 
bestuur op eenzelfde manier gaat opereren als het algemene bestuur gaat dit volgens 
Cumela ten koste van de broodnodige kennis. Juist door het behoud van deze kennis 
middels de geborgde zetels blijft het toekomstbestendig besturen, rekening houdend 
met de klimaatveranderingen en de ruimtelijk inpasbaarheid daarvan, gewaarborgd. 
 
Concluderend vindt Cumela dat het huidige stelsel met geborgde zetels geen 
aanpassing behoeft en dat er geen noodzaak is huidige wetgeving aan te passen. 
 
We zijn graag bereid bovenstaande punten nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Janneke Wijnia-Lemstra 
Algemeen directeur 


