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Beantwoording motie Bisschop inzake ruimhartiger 

vergoeding staten- en AB-leden waterschappen 

Aanleiding 

De aanvaarde motie Bisschop vroeg u in overleg te treden met IPO, Statenlid.nu 

en de Unie van Waterschappen over een ruimhartiger vergoeding van Staten- en 

algemeen bestuursleden van de waterschappen. In het commissiedebat 

Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen van 18 januari 2023 heeft u 

al gemeld dat het overleg met genoemde organisaties heeft plaatsgevonden, dat 

het kabinet zich nog beraadt op de consultatiereacties en dat de Kamer over de 

uitkomst hiervan zal worden geïnformeerd. De bijgevoegde brief strekt hiertoe. 

Daarmee heeft het kabinet de motie uitgevoerd.  

Geadviseerd besluit 

Onder voorwaarde dat de ministerraad op 27 januari heeft ingestemd met uw 

voorstel om de vergoeding van Staten- en algemeen bestuursleden ten opzichte 

van het eerdere kabinetsstandpunt ruimhartiger te verhogen, de bijgevoegde 

brief aan de Tweede Kamer ondertekenen.   

Kern 

Het kabinet heeft in reactie op de argumenten uit de consultatie en de strekking 

van de motie-Bisschop niet afgeweken van de richting maar wel van de concrete 

bedragen uit het eerdere advies van het adviescollege rechtspositie politieke 

ambtsdragers en het eerder aan de Kamer gestuurde kabinetsstandpunt. 

 

In de (internet)consultatie en het naar aanleiding van de motie gevoerde gesprek 

met IPO, Statenlid.nu en de Unie van Waterschappen is op de overwegingen van 

het adviescollege de volgende aanvullende argumentatie voor een ruimhartiger 

vergoeding aangevoerd:  

- De omvang, het tijdsbeslag en de complexiteit van het werk van Statenleden 

is vergelijkbaar met raadsleden in gemeenten met 100.001-150.000 

inwoners.   

- Het aantal Statenleden is in 2007 met circa 25% verminderd (de zogeheten 

dualiseringscorrectie). Minder Statenleden moeten sindsdien steeds meer 

werk verzetten.  

- Statenleden krijgen steeds meer te maken met grote landelijke opgaven als 

de energietransitie, woningbouw en de stikstofproblematiek. Dat laatste geldt 

ook voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De 

complexiteit en taakzwaarte zijn toegenomen. 
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Uw voorstel aan de ministerraad is om de ruimhartiger vergoeding voor 

statenleden en algemeen bestuursleden voor advies voor te leggen aan de Raad 

van State. Als de ministerraad instemt, wordt voor de hoogte van de vergoeding 

van Statenleden aangesloten bij de raadsvergoeding van gemeenten van 

100.001-150.000 inwoners. Dat betekent voor Statenleden in 2023 een 

vergoeding van € 1.895 bruto per maand in plaats van de huidige vergoeding van 

€ 1.329. Voor de algemeen bestuursleden van de waterschappen is het voorstel 

de vergoeding vast te stellen op € 720 bruto per maand in plaats van de huidige 

vergoeding van € 545. Deze vergoedingsbedragen gaan gelden voor de Staten- 

en algemeen bestuursleden van de waterschappen die aantreden na de 

aanstaande verkiezingen in maart.  
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Politieke context 

In de Tweede Kamer was een zeer brede steun voor de motie Bisschop.  

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief aan de Tweede Kamer   

2 Motie Bisschop   

 




