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Onderwerp: Standpunt betreffende het fusievoorstel van de waterschappen Vallei en Eem en 
Veluwe 
 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
De algemene besturen van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe hebben in januari 2010 een 
intentiebesluit tot fusie genomen. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Waterschapswet dienen 
gedeputeerde staten van de betrokken provincies daarover een standpunt te bepalen. Bijgevoegd 
besluit bevat het standpunt van ons college. Onze ambtgenoten van Gelderland en Overijssel hebben 
een gelijkluidend besluit genomen. Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn hierbij betrokken, omdat 
het waterschap Veluwe voor een (klein) deel is gelegen in die provincie. 
 
Voorgeschiedenis 
Naar aanleiding van een onderzoek van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe is in opdracht van 
ons college en dat van Gelderland een bestuurskrachtmeting uitgevoerd door het adviesbureau B&A 
Consulting bv. Dat onderzoek was gericht op de wenselijkheid van samenwerking of fusie tussen 
beide waterschappen. Op 1 maart 2010 zijn de eindrapportages door B&A opgeleverd aan de 
provincies. 
De algemene besturen van Vallei en Eem en Veluwe hebben tussentijds, en wel op 21 resp. 18 januari 
2010, een intentiebesluit tot fusie genomen. Dat besluit is aan te merken als een voorstel voor fusie als 
bedoeld in art. 3, lid 2, van de Waterschapswet. 
Bij gelijkluidend besluit van 22 juni 2010 hebben wij alsmede onze ambtgenoten van Gelderland, 
mede namens die van Overijssel, onze standpuntbepaling betreffende het fusievoorstel van de 
waterschappen Vallei en Eem en Veluwe opgeschort. Vanwege de landelijke ontwikkelingen 
betreffende de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer en de daarmee samenhangende 
onduidelijkheid over het eindbeeld, achtten wij het op dat moment niet opportuun een standpunt te 
bepalen over het fusievoorstel. 
Bij statenbrief van 22 juni 2010 hebben wij u daarover geïnformeerd. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het thans door ons bepaalde standpunt houdt het volgende in. In het regeerakkoord zijn de IPO-
voorstellen betreffende de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, zoals verwoord in het 
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document Profiel Provincies, niet overgenomen. Hieruit kan worden afgeleid dat de lijn, zoals 
vastgelegd in het voornemen Doelmatig Waterbeheer van het vorige kabinet van december 2009, 
wordt gecontinueerd door het nieuwe kabinet. De onduidelijkheid als bedoeld in ons besluit van 22 
juni 2010 is derhalve niet meer aanwezig. De reden voor opschorting van een beslissing is daarmee 
komen te vervallen. 
Onderschreven worden de conclusies van de bestuurskrachtmetingen en de overwegingen die ten 
grondslag liggen aan het fusievoorstel van de waterschappen, een en ander zoals verwoord op de 
pagina’s 1 en 2 van ons besluit van 22 juni 2010 (dat besluit is als bijlage opgenomen bij ons besluit 
van 14 december 2010). Gelet hierop zijn wij tot het standpunt gekomen dat er voldoende gronden 
aanwezig zijn om een fusie tussen beide waterschappen te realiseren 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De watertaken worden nu en in de toekomst adequaat uitgevoerd. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Provinciale staten zijn het bevoegde bestuursorgaan wat betreft het opheffen en instellen van 
waterschappen.  
In vervolg op onze standpuntbepaling zullen wij de voorbereiding van het formele ‘fusiebesluit’, 
inhoudende de opheffing van beide waterschappen, de instelling van een nieuw waterschap en de 
vaststelling van een reglement voor dat waterschap, ter hand nemen. De beide waterschappen zullen 
hierbij betrokken worden.  
Het uiteindelijke ‘fusiebesluit’ zal aan u en aan de staten van Gelderland en Overijssel ter vaststelling 
worden voorgelegd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kunt u instemmen met ons standpunt aangaande het fusievoorstel? 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


