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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
De bestuurskrachtmeting van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe heeft meer tijd gevergd dan 
voorzien. Ook de procedure om tot een standpuntbepaling te komen aangaande de wenselijkheid van 
een fusie is gewijzigd en vraagt meer tijd, omdat het intentiebesluit van de algemene besturen van de 
waterschappen Vallei & Eem en Veluwe van eind januari 2010 de betrokken colleges van 
gedeputeerde staten  noodzaakt tot het volgen van de wettelijk voorgeschreven procedure. Een en 
ander heeft tot gevolg dat de betrokken colleges in juni 2010 een standpunt zullen bepalen. In onze 
brief aan u van 6 oktober 2009 hebben wij aangegeven dat dat begin 2010 zou zijn.  
 
Voorgeschiedenis 
Bij brief van 15 januari 2009 hebben de dijkgraven van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe 
ons college en onze ambtgenoten van Gelderland de ‘Rapportage onderzoek naar mogelijkheden tot 
intensieve samenwerking of fusie’ van WagenaarHoes toegezonden. In die brief hebben zij onze beide 
colleges de expliciete vraag voorgelegd of zij de verkenningen in dat rapport ondersteunen, welke 
(rand)voorwaarden zij zouden willen stellen aan een vervolgonderzoek en welke betrokkenheid zij 
daarbij zouden willen hebben. 
Bij brief van 16 juli 2009 aan de beide waterschappen hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland 
mede namens ons college aangegeven hoe wij het vervolgproces willen inrichten en zijn afspraken 
gemaakt over een bestuurkrachtmeting.    
Begin oktober 2009 is de opdracht voor dat onderzoek verleend aan adviesbureau B&A Consulting bv. 
Wij hebben u daarover geïnformeerd bij brief van 6 oktober 2009. 
Op 1 maart 2010 zijn de rapportages met de bestuurskrachtmeting van beide waterschappen door B&A 
opgeleverd aan de provincies. Gedeputeerde J. Binnekamp heeft bij memo van 18 maart 2010 het 
eindrapport Bestuurskrachtmeting waterschap Vallei & Eem ter kennisneming toegezonden aan de 
leden van de commissie Ruimte, Groen en Water. 
 
De algemene besturen van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe hebben op 21 resp. 18 januari 
2010 een intentiebesluit tot fusie genomen. Bij een gezamenlijke brief van de dagelijkse besturen van 
die beide waterschappen van 25 januari 2010 bent u daarover geïnformeerd. 
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Genoemd intentiebesluit is aan te merken als een voorstel voor fusie als bedoeld in art. 3, lid 2, 
Waterschapswet. Op grond van dit artikel moeten gedeputeerde staten van de betrokken provincies 
overleg voeren met de dagelijkse besturen van de waterschappen alvorens zij een standpunt bepalen 
aangaande het voorstel. Voor het voeren van dat overleg hebben wij en onze ambtgenoten van 
Gelderland bij besluit van heden een commissie ex artikel 6 Waterschapswet ingesteld, bestaande uit 
de gedeputeerden met de portefeuille water van beide provincies. Gedeputeerde Staten van Overijssel 
hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland opgedragen dat overleg mede namens hen te voeren. 
Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn hierbij betrokken, omdat het waterschap Veluwe voor een 
(klein) deel gelegen is in die provincie. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het intentiebesluit van de algemene besturen van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe van eind 
januari 2010 heeft tot gevolg dat de in de Waterschapswet voorgeschreven formele procedure moet 
worden gevolgd (instelling van een commmissie ex artikel 6 Waterschapswet; het voeren van een 
‘open’ overleg met de dagelijkse besturen van de beide waterschappen voordat een standpunt wordt 
bepaald; formele betrokkenheid van Gedeputeerde Staten van Overijssel).   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De watertaken worden nu en in de toekomst adequaat uitgevoerd. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het wettelijk verplichte overleg met de waterschappen vindt plaats op 29 april 2010. Op basis van de 
uitkomsten van de bestuurskrachtmeting en bedoeld overleg zullen wij en onze ambtgenoten van 
Gelderland en Overijssel in juni 2010 een standpunt bepalen. Zoals wij ook reeds in onze brief van 6 
oktober 2009 hebben aangegeven vergt die standpuntbepaling een brede afweging. Ook factoren 
betreffende het brede terrein van het openbaar bestuur en daarmee van de bestuurlijke organisatie van 
het waterbeheer zullen daarbij betrokken worden. Het standpunt van de drie colleges zal daarna aan u 
en aan de staten van de beide andere provincies worden voorgelegd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van deze brief. 
 

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


