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Aanleiding 
Het initiatiefvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de 
Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de 
categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het 
dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een 
vaste verdeling van de resterende geborgde zetels, is op 29 november 2022 door 
de Eerste Kamer aanvaard. 

Overeenkomstig artikel 87, tweede lid, van de Grondwet en de Aanwijzingen voor 
de regelgeving (nr. 7.26), wordt de Staten-Generaal uiterlijk binnen drie maanden 
na aanvaarding van een initiatiefvoorstel mededeling gedaan over de 
besluitvorming omtrent de bekrachtiging. Bijgaand treft u de desbetreffende 
brieven aan. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de brieven te ondertekenen. 

Kernpunten 
De ministerraad heeft u gemachtigd de Koning te verzoeken het initiatiefvoorstel 
te bekrachtigen. Het voorstel is vervolgens bekrachtigd. 

Krachtenveld 
De wet is op 16 december 2022 in het Staatsblad gepubliceerd en is op 17 
december 2022 van kracht geworden. 
Daarmee heeft u uitvoering gegeven aan de motie van 1 december 2022 van de 
leden Bromet c.s. waarin de regering is opgeroepen zorg te dragen dat de 
wetswijziging nog voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 in werking 
treedt en uiterlijk op 18 december 2022 in het Staatsblad wordt gepubliceerd 
(Kamerstukken II 2022-2023, 35608, nr. 18). 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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