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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 
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2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 5 juni 2020 

Betreft Rapport Adviescommissie geborgde zetels bij 

waterschapsbesturen 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Met mijn brief van 21 februari 2020 heb ik u geïnformeerd over de instelling van 

de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen. De 

adviescommissie is ingesteld om te adviseren over een afgewogen en breed 

gedragen wijze van totstandkoming en samenstelling van waterschapsbesturen, 

toegespitst op het stelsel van de geborgde zetels.  

 

Hierbij bied ik u het rapport aan dat de commissie vandaag aan mij heeft 

overhandigd. Met het uitbrengen van dit rapport is de adviescommissie 

opgeheven. Ik dank de voorzitter en leden van de adviescommissie voor hun 

werkzaamheden en advies. 

 

De geborgde zetels vormen een thema dat veel partijen raakt en bezighoudt. Het 

advies raakt in de eerste plaats de waterschappen zelf en de partijen die nu 

betrokken zijn bij het bestuur van de waterschappen.  

 

In de komende periode is het de bedoeling het rapport te bespreken met de 

waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, zodat zij 

kunnen reflecteren op het rapport. Ik zal het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

(OFL) vragen het vervolgproces deze zomer te organiseren en aan mij hierover in 

het vierde kwartaal te rapporteren. Het OFL is bij uitstek geëquipeerd, mede 

vanwege zijn onafhankelijke positie, om met alle relevante partijen gesprekken te 

voeren en dit in breder perspectief te plaatsen. 

 

Na afronding van genoemd traject verwacht ik dat alle beslisinformatie 

voorhanden is. De afwegingen over mogelijke wijzigingen van het stelstel kunnen 

vervolgens in 2021 worden gemaakt. 

 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 


