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Onderwerp: Goedkeuring gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 28 mei 2010 is een verzoek tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling (GR) Het 
Waterschapshuis binnengekomen op basis van artikel 50i Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan door alle 27 waterschappen. De besluitvorming 
heeft bij de waterschapsbesturen ( DB en AB) in de periode van december 2009 tot en met april 2010 
plaatsgevonden. 
 
Taken en doel Openbaar lichaam 
Alle waterschappen werken sinds 2005 samen op het gebied van het ontwikkelen, beheren en 
beheersen van ICT-producten, ICT-diensten, ICT ondersteunende werkprocessen en middelen in de 
Stichting Het Waterschapshuis. In het verlengde van de ontwikkelingen van de laatste jaren 
ondersteunt en verbetert de stichting Het Waterschapshuis de informatie- en bedrijfsprocessen van de 
waterschappen met als doel de kwaliteit en efficiëntie van de taakuitvoering te bevorderen.  
De gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis heeft als doel de activiteiten voor de 
waterschappen van de stichting in een publiekrechtelijke vorm voort te zetten. Dat betekent dat het 
openbaar lichaam ook het personeel en de activa en passiva van de stichting overneemt en de 
exploitatie voor eigen rekening en risico gaat uitvoeren.  
 
Van stichting naar gemeenschappelijke regeling 
Een belangrijk aandachtspunt rond de stichting was de aansturing en bestuurlijke borging. Hoe krijg je 
meer grip en controle op de werkzaamheden van de stichting Het Waterschapshuis? De waterschappen 
hebben de conclusie getrokken de stichting daarvoor om te vormen tot een openbaar lichaam op basis 
van de Wgr. 
 
Procedure 
De GR is aangegaan door de dagelijkse besturen van de waterschappen met instemming van de 
algemene besturen. De plaats van vestiging is Amersfoort. De Wgr schrijft voor dat deze regeling de 
goedkeuring behoeft van GS van de provincie waarbinnen de plaats van vestiging ligt in casu GS van 
de provincie Utrecht en dat daarbij de overige betrokken provincies dan worden gehoord. 
Alle provincies hebben kennis genomen van de regeling, geen bezwaar tegen het aangaan van deze 
regeling en stemmen daarom in met het verlenen van de goedkeuring aan deze regeling. 
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Beoordeling GR 
De goedkeuring van de GR kan enkel worden geweigerd als er strijd is met het recht. Bij de 
beoordeling van de regeling blijkt dat aan de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regeling over 
oprichting, wijziging, opheffing, toetreding en uittreding wordt voldaan.  
Een aandachtspunt vormt de opheffing en liquidatie van de stichting en het overbrengen van de activa 
en passiva en personeel naar het openbaar lichaam. Een extern adviesbureau van de stichting heeft ter 
ondersteuning daarvan een procesdocument opgesteld om alles gefaseerd en zorgvuldig uit te voeren. 
Onze afdeling FTLO heeft kennisgenomen van dit document. 
(N.B. Er is de notie dat er nu en in de nabije toekomst een brede landelijke discussie plaats vindt over 
de organisatie van het waterbeheer en de inrichting van de bestuurlijke organisatie van Nederland. Dit 
feit vormt echter geen enkele grondslag om goedkeuring te onthouden). 
In onze vergadering van 15 juni 2010 hebben wij goedkeuring verleend aan de gemeenschappelijke 
regeling Het Waterschapshuis. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de activiteiten van de stichting Het Waterschapshuis om te vormen tot een openbaar lichaam op 
basis van de Wgr wordt de aansturing en bestuurlijke borging van het Waterschapshuis verbeterd.  
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