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vert samen de eigenaren, i aannemers en de werknemers in bos en natuur. 
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V 
Geachte leden van net College van Gedeputeerde Staten, 

Op 5 oktober heeft u het ontwerp Reglement waterschap Vechtstromen gepubliceerd. In dit 
reglement wordt onder andere vastgelegd hoe de geborgde zetels worden verdeeld binnen 
het algemeen waterschapsbestuur tussen de drie categorieen van specifieke belangen, te 
weten 1 zetel voor natuurterreinen, 4 zetels voor overig ongebouwd (landbouw) en 4 zetels 
voor bedrijfsgebouwd bedrijven). 

Het Bosschap is aangewezen als de organisatie die verantwoordelijk is voor de benoeming 
van de geborgde zetels voor de categorie natuurterreineigen aren. Middels deze brief pleiten 
wij voor een evenwichtige verdeling van de geborgde i:etels r de specifieke bel angen it 
het reglement waterschap Vechtstromen. 

In de toelichting bij het regler mt schrijft u in artikel 6 dat 'Bij de bepaling v i de c \ng 
van het bestuur en de aantallen zetels per categorie is rekening gehouden met de mate van 
het belang van iedere categorie. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de omvang van de 
betaling dooi een categorie niet meer als zelfstandig criterium v/ordt gehanteerd omdat dit 
uit de wet is geschrapt. Daarnaast is de mate van diversiteit van de belangen binnen de 
categorieen betrokken bij de bepaling van de zetelaantallen'. Deze overweging sluit aan bij 
het feit dat in de nieuwe Waterschapswet inderdaad een moderne invulling wordt gegeven 
aan de trits belang - betaling - zeggenschap. Gekozen is voor een transparante relatie 
tussen belang - betaling en voor een duidelijke relatie tussen belang - zeggenschap, en niet 
langer voor een directe relatie tussen betaling - zeggenschap. 

Echter, de aard en omvang van het belang van een categorie bij taakuitoefening van het 
waterschap lijkt alsnog vertegenwoordigd te worden door de economische waarde van de 
onroerende zaken, oftewel de WOZ-waarde. U merkt op dat betaling, oftew 
hoeveelheid waterschapsbelastingen die een bepaalde categorie aan het waterschap 
afdraagt, niet meer als zelfstandig criterium gehanteerd wordt. Maar door de economische 
(WOZ) waarde e-;rst als criterium te hanteren i 'volgens pas n . , ■ srsiteit van de 
belangen te kijken, wordt het specifieke belang van natuurterreineigenaren sterk 
ondergewaardeerd. Daarnaast is de WOZ-waarde een behoorlijk enge invulling van belang. 
Het gaat daarbij overigens om zowel het belang v i het waterschap of de samenleving bij 
latuurterreine >ok het belang v natuurterreineigei i bij de taakuitoefening dooi 

het waterschap. 
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Natuur is veel meer dan de WOZ-waarde 
Natuurterreinen vertegenwoordigen een belangrijke maatschappelijke en economische 

irde die veel verdergaat dan . i de WOZtot uitdrukking koi :. Denk bijvoorbeeld s; 
de waarde van biodiversiteit, woon- en vestigingsklimaat, volksgezondheid en recreatie voor 
de ruim 800.000 inwoners van het nieuwe waterschap Vechtstromen. En denk specifieker in 
de context van het waterbeheer, het schot n houden, /asthouden en bergen van gro 
oppervlaktev In Overijssel (Twente) en Drenthe spelen bestaande en nieuwe 
natuurterreinen daar een belangrijke rol bij. Natuurterreinen kunnen daarnaast verdroging 
van zowel landbouwgronden als natuurterreinen tegengegaar een functie vervullen in 
het veiligstellen van de zc >rr ad ten behoeve van vaterwinning. Nu he 
waterschap twee keer zo groot wordt, drukt er ook meer verantwoordelijkheid op de 
schouders van het bestuur. Gezien de genoemde grote diversiteit is een 
ertegei woordiging van 2 geborgde zetels, in plaats \ onzs ;ning rr 

overeenstemming met het door dit zetel vertegenwoordigde belang. 

Enkele aansprekende waterschapsprojecte n Overijssel zijn bijvoorbeeld 'Terug r irde 
bron', de 'Doorbraak' e n de diverse Regge herstelprojecten. In deze projecten, als ook in 
landinrichtingen, zijn de functies waterberging, natuur en recreatief medegebruik gestapeld. 
Dat deze maatregelen, inclusief het inundatiegebied van de Dinkel, geen luxe zijn bleek 
tijdens ervloedige reger eind augustus 2010. Binnen een periode van 24 uurviel 
meer dan 100 mm regen. Dankzij de stapeling van de functies en ook het werk van 
natuurterreineigenaren Staatsbosbeheer, Landschap Overijss en Natui 

n belangrijk deel \ let watersysteem, ko i de watervloed worden opgevangen en werd 
grote economische schade aan steden, dorpen, industriegebieden en landbouwterreinen 
voorkomen. 

Een aansprekend waterschapsproject in Drenthe is het waterbergingsproject op Landgoed 
De Groote Scheere. Ook hier wordt de link gelegd tussen waterberging en 
natuurontwikkeling. Het gebied wordt ingericht voor . ering, hetle 
bijdrage aa i een goede waterhuishouding voor de agrarische gronden, maar ook de 
beeklopenstructuur wordt hersteld. Naast grote terreinbeherende organisaties, hebben du; 
ook particulieren belang bij de taakuitoefening v ■ let water lap. 

Categorie natuurterreinen zeer divers 
Zoals bij bovenstaande aansprekende waterschapsprojecten al blijkt is de c itegoi 
latuurterreine r divers. Niet alleen is het belang van natuurterreinen voor het 

waterschap en samenleving zeer divers, ook de belangen van de natuurterreineigenaren bij 
de taakuitoefening door het waterschap zijn zeer divers. Dat blijkt alleen al als men kijkt 
naar het aantal verschillende eiger van reine In de provin e Overijssel zijn 
in totaal ruim 290 eigenaren van natuurterreinen van 5 hectare of meer, in de provincie 
Drenthe zijn dit er 175. Deze natuurterreineigenaren hebben een hele diverse 
bedrijfsvoering en streven verschillende doele na. Water kan daarbij v ;hille 
lebbe . Hetwat ir taakuitoefening hier voor een deel op aanpassen. 

Zetelverdeling categorieen evt edig 
Uitgangspunt voc r het instelle n geborgde zetels in de nieuwe Waterschapswet is 
gebaseerd op het feit dat de genoemde drie categorieen eigenaren voor hun bedrijfsvoering 
direct afhankelijk zijn van het kwalitatieve en kwantitatieve watersystec n en du; van de 
activiteiter n de waterschappen. Deze inkelijkheid geldt ook, z als hierboven al bleek, 
in hoge mate voor het natuurbeheer door natuur- en landgoedeigenaren. Door aan iedere 
categorie tenminste twee zetels toe te kennen klinken de directe belangen van de 
specifieke categorieen e /enredig door in het water schap. 



Aft- ankelijk van de specifieke situatie v hap en nden vegende 
argumenten kan aan een specifiek belang vervolgens een derde zetel worden toegewezen. 
Daarnaast wordt door middel van de democratisch gekozen bestuursleden de algemene 
be angen als wonen, werken, landbouw, natuur, landschap en recioai in 
waterschapsgebied, gewaarborgd. Het staat een ieder vrij om deel te nemen aan deze 
algemene waterschapverkiezingen en om via een lijst aanvullende zetels te verkrijgen. 

Wij ga; van uit dat u bovenstaande overwegingen meeneemt in uw discussies over het 
reglement waterschap Vechtstromen. Ten slotte zijn wij graag bereid om het pleidooi voor 
een evenwichtige zetelverdeling in een gesprek nadertoe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 
Nan ens het bestuu i het Bos 

ir. G.J.P. Jansen 
secretaris 
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