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Beknopte samenvatting inhoud voorstel

Dit statenvoorstel betreft vier provincies en wordt u daarom aangeboden door een interprovinciale
commissie welke haar grondslag vindt in artikel 6 van de Waterschapswet.  De commissie bestaat uit
gedeputeerde H.W.C.G. Keereweer van de provincie Gelderland (voorzitter), gedeputeerde mw.
H.C.M. Dwarshuis-van de Beek van de provincie Zuid-Holland, gedeputeerde E.J. Janse de Jonge van
de provincie Noord-Brabant en gedeputeerde J. Binnekamp van de provincie Utrecht.

Afgelopen jaren is in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland intensief gediscussieerd over
reorganisatie van het waterschapsbestel in die provincies. Eind 2002, begin 2003, is door Provinciale
Staten van Noord-Brabant en Zuid-Holland aangegeven dat aansluiting van het Hoogheemraadschap
Alm en Biesbosch, het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een
deel van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bij het Gelderse waterschap Rivieren-
land hun voorkeur heeft. Het voorliggende ontwerpbesluit strekt ertoe dit te realiseren. Daarmee ont-
staat een all-in waterschap dat zich uitstrekt van de grens met Duitsland tot en met Alblasserdam

De commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet heeft het ontwerpbesluit van 29 maart tot en met 26
april 2004 ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpbesluit zijn vier bedenkingen naar voren gebracht. De
commissie is van mening dat de bedenkingen aanleiding zijn om een stemwaarde in te voeren voor de
Kamer van Koophandel van Rotterdam.
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Voorgesteld wordt dit voorstel te behandelen in de statencommissies betreffende water van de
betrokken provincies (op 8 juni in Utrecht, op 11 juni in Noord-Brabant en op 16 juni in Zuid-Holland
en Gelderland) en in provinciale staten (op 28 juni in Utrecht, op 30 juni in Zuid-Holland en
Gelderland en op 2 juli in Noord-Brabant).
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Aan Provinciale Staten van Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht,

Het waterbeheer in het rivierengebied wordt verricht door vier waterschappen, het waterschap Rivie-
renland, het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden en (een deel van) het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Het
waterschap Rivierenland bestaat sinds 1 januari 2002. Ten tijde van de besluitvorming over de
instelling van dit waterschap werd verdere uitbreiding met de andere drie waterschappen in het
rivierengebied niet uitgesloten. De afgelopen jaren is door de provincies Noord-Brabant en Zuid-
Holland intensief gediscussieerd over reorganisatie van het waterschapsbestel in die provincies. Eind
2002, begin 2003, is door Provinciale Staten van Noord-Brabant en Zuid-Holland aangegeven dat
aansluiting van de genoemde waterschappen bij het waterschap Rivierenland hun voorkeur heeft. Het
voorliggende ontwerpbesluit strekt ertoe dit te realiseren. Daarmee ontstaat een all-in waterschap dat
zich uitstrekt van de grens met Duitsland tot en met Alblasserdam en dat in vier provincies zal zijn
gelegen: Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. Een overzichtskaart is bijgevoegd bij
dit statenvoorstel (bijlage 1)

Het ontwerpbesluit en het statenvoorstel inzake de uitbreiding van het waterschap Rivierenland zijn
voorbereid door een commissie uit de colleges van Gedeputeerde Staten van de vier provincies,
conform het bepaalde in artikel 6 van de Waterschapswet. De commissie bestaat uit gedeputeerde
H.W.C.G. Keereweer van de provincie Gelderland (voorzitter),  gedeputeerde mw.  H.C.M. Dwarshuis
van de Beek van de provincie Zuid-Holland, gedeputeerde E.J. Janse de Jonge van de provincie
Noord-Brabant en gedeputeerde J. Binnekamp van de provincie Utrecht.

Over het voornemen tot wijziging van de organisatie van het waterbeheer in het rivierengebied en in
het verlengde daarvan de voorontwerpbesluiten, heeft uitgebreid ambtelijk en bestuurlijk overleg
plaatsgevonden met de betrokken waterschappen.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het gebied van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch op
1 januari 2005 zou worden toegevoegd aan het waterschap Rivierenland en het gebied van het
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het zuiverings-
schap Hollandse Eilanden en Waarden op 1 januari 2007. Na een analyse van voor- en nadelen en
risico’s is uiteindelijk in oktober vorig jaar de beslissing gevallen om de hele uitbreiding te laten
plaatsvinden per 1 januari 2005. Dit is voor de betrokken waterschappen een majeure inspanning,
maar levert wel op dat de hele integratie in een keer kan plaatsvinden, wat een groot voordeel is.
Over belangrijke punten, zoals de samenstelling van het nieuwe bestuur en de uitgangspunten voor de
kostentoedeling, waren alle partijen het snel met elkaar eens. Het belangrijkste punt waarop tot het
eind verschil van inzicht is blijven bestaan, is de zittingsperiode van het overgangsbestuur. Zou dit één
jaar, twee jaar, of iets daartussenin moeten zijn? De commissie heeft uiteindelijk besloten dat één jaar
voldoende moet zijn. De waterschappen hebben zich daar uiteindelijk bij neergelegd, zie ook de on-
derstaande bedenking van het waterschap Rivierenland.
Na het formele overleg op grond van artikel 3 en 4 van de Waterschapswet kwamen nog enkele klei-
nere punten naar voren, die tevoren nog niet zo speelden. Deze betroffen het wegenbeheer en een
eventuele stemwaarde voor het bedrijfsgebouwd. In de bedenking van het waterschap Rivierenland,
zie hieronder, komen deze aan de orde.

Samengevat kan de commissie zeggen dat het overleg op constructieve wijze is verlopen, waarvoor
dank aan alle partijen. De commissie is verheugd dat de betrokken waterschappen zo voortvarend het
principebesluit van provinciale staten van Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben opgepakt en de uit-
voering daarvan op de rails hebben gezet. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat op 1 januari
2005 de organisatie van het waterbeheer in het gehele rivierengebied in goede handen zal zijn.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken heeft van 29 maart tot en met 26 april 2004 voor eenie-
der ter inzage gelegen. Binnen de genoemde termijn konden belanghebbenden bedenkingen naar voren
brengen. Er zijn vier bedenkingen naar voren gebracht. In het onderstaande geeft de commissie een
reactie op de bedenkingen.
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De volledige bedenkingen, de nieuwe kaart behorend bij artikel 2 van het Algemeen reglement voor
het waterschap Rivierenland, de kaart behorend bij bijlage B bij het ontwerpbesluit (kaart van het
waterschap Hollandse Delta) en het verslag van het overleg met de dagelijkse besturen van de
waterschappen op grond van artikel 3 en 4 van de Waterschapswet, liggen in de bibliotheek van de be-
trokken provincies ter inzage.

Bedenkingen zijn naar voren gebracht door:
• Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland
• De heer W. van der Linde, te Kerk-Avezaath
• De heer H. van Steenis, te Wadenoyen
• Mevrouw Y. van Steenis-Boskaljon, te Wadenoyen

De bedenkingen betreffen samengevat de volgende punten:

Integratie van waterschappen
De heer Van der Linde is van mening dat alle betrokken waterschappen moeten worden opgeheven,
om een gelijke aanvangssituatie voor allen te krijgen. Naar zijn mening kent de Waterschapswet ook
niet het systeem van handhaving van één waterschap.

Reactie commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet
De door de heer Van der Linde aangegeven constructie, opheffing van alle
waterschappen en instelling van een nieuw waterschap, was ook mogelijk
geweest. Omdat het waterschap Rivierenland pas op 1 januari 2002 van start is
gegaan en de integrale ambtelijke organisatie op 1 januari 2003, is er echter in
goed overleg met de betrokken waterschappen voor gekozen het waterschap
Rivierenland niet meteen weer op te heffen, maar het uit te breiden met het
gebied van de andere drie waterschappen. De invoeging van die
waterschappen en hun ambtelijke organisatie vindt vervolgens zo zorgvuldige
mogelijk plaats.
Deze constructie is al eerder toegepast, bijvoorbeeld in Noord-Brabant en
Utrecht en is toen goedgekeurd door het rijk. Juridisch gezien is sprake van
opheffing van de drie waterschappen in Noord-Brabant en Zuid-Holland en
wijziging van het gebied van het waterschap Rivierenland. Deze besluiten
behoeven ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Waterschapswet de
goedkeuring van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Taakgebied wegen te Gorinchem
Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland had graag gezien dat het
gebied waarvoor het waterschap de zorg zal dragen voor de wegen, was uitgebreid tot de gehele
gemeente Gorinchem. Met een mogelijk voorstel in tegenovergestelde richting – verkleining van het
taakgebied Wegen, zodat de gehele gemeente Gorinchem erbuiten valt - stemt het college niet in. Dit
zou het draagvlak voor de wegenzorg te veel verkleinen. Het college stemt in met het voorstel van de
commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet om initiatieven, die de bedoeling hebben eventuele
wijzigingen aan te brengen in de verantwoordelijkheid voor het wegbeheer, te bespreken met het
nieuwe waterschapsbestuur.

Reactie commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet
De commissie neemt deze reactie voor kennisgeving aan.
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Stemwaarden voor de categorie Bedrijfsgebouwd
Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland is van mening dat in
kieskring II-III de stemverhouding tussen de Kamers van Koophandel (KvK) van Rotterdam en van
Rivierenland niet evenwichtig is. De KvK Rotterdam vertegenwoordigt 8.193 bedrijven met in totaal
21.800 vervuilingseenheden. De KvK Rivierenland vertegenwoordigt 16.630 bedrijven met in totaal
42.239 vervuilingseenheden. Het is daarom onevenwichtig dat de KvK Rotterdam 48 stemmen heeft
tegenover 36 stemmen voor de KvK Rivierenland. Het college verzoekt de leden van de KvK
Rotterdam een lichtere stemwaarde te geven, net zoals reeds is voorzien voor de leden van de KvK
Utrecht.

Reactie commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet
Gezien de behoorlijke onevenwichtigheid in kieskring II-III zijn wij van
mening dat aan de bedenking tegemoet kan worden gekomen door ook voor
de leden van de KvK Rotterdam een stemwaarde in te voeren. Wij hebben het
voorstel tot wijziging van het ontwerp-Algemeen reglement voor het
waterschap Rivierenland in die zin aangepast. Het is aan Gedeputeerde Staten
van Gelderland, gehoord Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Zuid-
Holland en Utrecht om de stemwaarde precies te bepalen, dat wil zeggen te
bepalen hoe zwaar een stem van de KvK Rotterdam en hoe zwaar een stem
van de KvK Utrecht ten opzichte van een stem van de KvK Rivierenland zal
wegen. In ieder geval zal daarbij het aantal vervuilingseenheden ten opzichte
van het aantal stemmen van de verschillende KvK’s een rol spelen.

Ontbreken van inliggende districten en indeling kieskringen/afdelingen
De heer Van der Linde brengt als bedenking naar voren dat het nieuwe waterschap een zodanige
omvang heeft dat er geen sprake meer is van gebiedsgebonden bestuurlijke herkenbaarheid. Nu het
nieuwe waterschap in vier provincies ligt, zou juist specifieke aandacht geschonken moeten worden
aan die bestuurlijke herkenbaarheid, inclusief zeggenschap. De nu gedefinieerde afdeling heeft geen
inhoud en is onsamenhangend. Problemen in Tiel, Buren en Geldermalsen vallen binnen verschillende
afdelingen. Dit hoort niet.
De gemeenten NederBetuwe en Buren vormen van oudsher en in het heden (via het Intergemeentelijk
Overleg orgaan Rivierenland) een bestuurlijke eenheid met de gemeenten Tiel, Geldermalsen,
Neerijnen en Culemborg. De burgers van dit gebied kennen elkaar en ontmoeten elkaar in allerlei
verenigingen, en organisaties enz. Onderbrenging van de gemeenten Nederbetuwe en Buren in
kieskring I (bij Arnhem etc.) is onzinnig en splitst de bestuurlijke samenhang in dit gebied.
Gebiedsgebonden inbreng wordt ook praktisch onmogelijk gemaakt, omdat er in Nederbetuwe en
Buren 50.000 inwoners zijn en in de rest van de kieskring 200.000 inwoners. Slechts door toeval kan
nog een afgevaardige uit Nederbetuwe en Buren worden gekozen. Uit een oogpunt van representatieve
democratie heeft de heer Van der Linde zeer grote bezwaren tegen deze indeling.

Reactie commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet
Het waterschap Rivierenland is door ons ingedeeld in vijf kieskringen en vier
afdelingen. Met de indeling in kieskringen wordt beoogd een zekere spreiding
van bestuurders over het gebied te verkrijgen. Met de indeling in afdelingen
wordt beoogd een betere gebiedsgebonden bestuurlijke betrokkenheid te
realiseren. Op de bij dit statenvoorstel gevoegde overzichtskaart (bijlage F), is
de indeling in kieskringen weergegeven.
Ten noorden van de Waal zijn er drie kieskringen en twee afdelingen. Voor
het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is een aparte kieskring
onderscheiden omdat het waterschap daar mede de zorg voor de wegen draagt
en die kieskring daarvoor een extra bestuurszetel heeft (kieskring III). Samen
met de naastliggende kieskring II vormt zich vervolgens één afdeling. Uit een
oogpunt van integratie is er bewust voor gekozen om niet de huidige



PS2004WEM02  -6-

waterschappen door te laten gaan als afdeling binnen het uitgebreide
waterschap Rivierenland.
Bij de indeling in kieskringen en afdelingen is onder meer gekeken naar
waterstaatkundige eenheden. Boven de Waal is het Amsterdam-Rijnkanaal een
waterstaatkundig logische grens. Het kiezen van dit kanaal als exacte
begrenzing brengt echter het nadeel met zich mee dat twee gemeenten,
namelijk Tiel (een klein stukje) en Buren, worden doorsneden. Dit is met
name voor de verkiezingen erg lastig. Onderbrenging van beide gemeenten bij
kieskring II heeft als nadeel dat de betreffende westelijke afdeling erg groot
wordt. Daarom is er voor gekozen om Tiel in kieskring II onder te brengen en
Buren in kieskring I.
De indeling in kieskringen is altijd enigszins arbitrair. Naar de mening van de
commissie wordt met de gekozen indeling echter bereikt dat grote
onevenwichtigheden worden voorkomen. Wij delen niet de mening van de
heer Van der Linde dat de indeling onzinnig is en de bestuurlijke samenhang
in het gebied splitst. Alle bestuursleden samen vormen immers het algemeen
bestuur van het waterschap dat de belangrijke beslissingen neemt. Dit
algemeen bestuur beslist ook welke bevoegdheden aan het afdelingsbestuur
worden overgedragen. In artikel 83 van de Waterschapswet is dit nader
geregeld.

Tijdstip en systeem van verkiezingen
Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland brengt naar voren dat het er
in eerdere brieven op heeft aangedrongen om de zittingsperiode van het overgangsbestuur voldoende
lang te laten duren, opdat het integratieproces onder de verantwoordelijkheid van één bestuur kan
worden voltooid. De commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet heeft daartegenover andere
argumenten gesteld, die naar het oordeel van de commissie zwaarder wegen. Het college van
dijkgraven en heemraden legt zich neer bij het oordeel van de commissie en spreekt zijn waardering
uit voor de wijze waarop de commissie inhoudelijk op de zienswijze is ingegaan.

De heer Van der Linde geeft aan dat voor het nieuwe waterschap Rivierenland in juni 2003 algemene
verkiezingen zijn gehouden. Per 1 september 2003 zijn deze verkozenen in functie getreden voor de
duur van 4 jaar, dus tot 1 september 2007. De verkiezingen zijn samen met de andere waterschappen
in Gelderland en Utrecht gehouden ten behoeve van de herkenbaarheid etc. Ieder redelijk argument
ontbreekt om dit principe weer los te laten en verkiezingen voor te schrijven in 2005. Zeker nu in 2007
landelijk ook weer verkiezingen moeten worden gehouden. De kosten zijn telkens circa € 1.000.000.
De heer Van der Linde suggereert om uit de zogenaamde toegevoegde waterschappen tijdelijk de
benodigde afgevaardigden in de vorm van een overgangsbestuur te benoemen. Totale kostenpost
daarvan is circa € 50.000.
De heer Van der Linde heeft bij de afgelopen verkiezingen de beheersbaarheid van kosten, de be-
trokkenheid en de gebiedsgebondenheid en openbaarheid van beleid beloofd. Met zijn bedenkingen
wil hij zijn belofte aan de kiezer inhoud geven.

De heer Van Steenis en mevrouw Van Steenis-Boskaljon hebben een gelijkluidende bedenking naar
voren gebracht. Hun bedenking betreft de beperkte zittingsduur van het zogenaamde overgangsbestuur
en de consequenties daarvan voor het algemeen reglement. Zij sluiten inhoudelijk aan bij de inhoud
van twee brieven van het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland van 4
februari en 4 maart 2004. Deze brieven maken integraal onderdeel uit van de bedenking (en zijn als
bijlage 2 bijgevoegd).
De heer Van Steenis benadrukt dat op het moment van kandidaatstelling en zijn verkiezing tot lid van
het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland medio 2003 provinciaal (Brabant en Gelderland) in
ieder geval reeds materieel gefiatteerd was een samenvoeging met het Hoogheemraadschap Alm en
Biesbosch met een overgangsbestuur voor een termijn van 2 jaar.
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Voor het rivierenland betekent de opstelling van de commissie dat er in 1999, 2003, 2005 en later
(wanneer is onduidelijk!) mogelijk in het kader van een landelijke verkiezingsdag, verkiezingen
moeten worden gehouden. Is dit de kiezer nog uit te leggen?
De extra kosten, € 1.000.000, kunnen beter aan realisering van watertaken worden besteed.
De heer en mevrouw Van Steenis pleiten er voor om de zittingsduur van het overgangsbestuur te
verlengen en nieuwe verkiezingen te houden in 2006. Het nieuwe bestuur kan dan aantreden per 1
januari 2007.

Reactie commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet
Op 1 januari 2005 zal een overgangsbestuur aantreden, bestaande uit de
bestuursleden van het huidige waterschap Rivierenland, aangevuld met
bestuursleden van de andere drie waterschappen. Dit overgangsbestuur zal
bestaan uit een algemeen bestuur van 57 leden en een dagelijks bestuur van 9
leden. Conform gebruikelijk beleid zal het overgangsbestuur een
zittingstermijn hebben van één jaar, hetgeen voldoende is om verkiezingen te
organiseren. Per 1 januari 2006 zal vervolgens een verkozen bestuur aantreden
van 37 leden voor het algemeen bestuur en maximaal 6 leden voor het
dagelijks bestuur.
Consequentie van het voorgaande is dat de huidige 36 bestuursleden van het
waterschap Rivierenland slechts 2 jaar en 4 maanden zitting zullen hebben.
Ingevolge artikel 14 van de Waterschapswet is dit toegestaan. De termijn moet
minstens 2 jaar zijn en kan hooguit 6 jaar zijn. Voor de 21 bestuursleden van
de andere drie waterschappen geldt dat zij op 1 januari 2005 reeds 6 jaar
zitting hebben.
Wij zijn ons er van bewust dat verkiezingen veel geld kosten. Dit mag echter
geen reden zijn om ze op de daartoe geëigende momenten niet te houden.
Voor een meer gedetailleerde beantwoording verwijzen wij naar de
bijgevoegde brief van onze commissie als antwoord op de brief van het
waterschap Rivierenland (bijlage E).

Samengevat is de commissie van mening dat de bedenkingen aanleiding geven om een stemwaarde in
te voeren voor de Kamer van Koophandel Rotterdam. Deze wijziging is aangebracht in het voorstel tot
wijziging van het ontwerp-Algemeen reglement voor het waterschap Rivierenland.
Verder zijn ambtshalve enkele kleine verbeteringen aangebracht.

De commissie geeft u in overweging te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

De Commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet,
gedeputeerde H.W.C.G. Keereweer, provincie Gelderland
gedeputeerde mw. H.C.M. Dwarshuis-van de Beek, provincie Zuid-Holland
gedeputeerde E.J. Janse de Jonge, provincie Noord-Brabant
gedeputeerde J. Binnekamp, provincie Utrecht
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 Besluit

Ontwerpbesluit strekkende tot wijziging van de organisatie van het waterbeheer in het beheersgebied
van het waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het hoogheemraadschap
van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden

Provinciale Staten van Gelderland, Provinciale Staten van Zuid-Holland, Provinciale Staten van
Noord-Brabant en Provinciale Staten van Utrecht, gemeenschappelijk of afzonderlijk voorzover het
hun gemeenschappelijk of afzonderlijk aangaat;

Op het voorstel van de Commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet;

Gelet op artikel 6 van de Waterschapswet;

BESLUITEN

I Het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch op te heffen.

II Het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden op te heffen.

III Het Reglement voor het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en het Reglement voor het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden in te trekken.

IV Het Algemeen reglement voor het waterschap Rivierenland te wijzigen als aangegeven in
bijlage A.

V Het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta te wijzigen als aangegeven in
bijlage B.

VI Het Overgangsreglement voor het waterschap Hollandse Delta te wijzigen als aangegeven in
bijlage C.

VII Het Overgangsreglement voor de wijziging van de organisatie van het waterbeheer in het
beheersgebied van het waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden vast te stellen als opgenomen in bijlage D.

VIII De besluiten onder I tot en met V in werking te laten treden op 1 januari 2005. De besluiten
onder VI en VII in werking te laten treden zes weken na bekendmaking en terug te laten werken
tot 1 januari 2004.

Arnhem, 30 juni 2004
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Provinciale staten van Gelderland,

Voorzitter,

Griffier,

Den Haag, 30 juni 2004

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voorzitter,

Griffier,

’s-Hertogenbosch, 2 juli 2004

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Voorzitter,

Griffier,

Utrecht, 28 juni 2004

Provinciale Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting

Op 1 januari 2002 is het waterschap Rivierenland ingesteld. Dit waterschap is ontstaan uit de fusie van
vijf waterschappen: de polderdistricten Groot Maas en Waal, Betuwe, Tieler- en
Culemborgerwaarden, het waterschap Van de Linge en het zuiveringsschap Rivierenland. Het
waterschap Rivierenland is een interprovinciaal waterschap dat is gelegen in de provincies Gelderland,
Zuid-Holland en Utrecht. Ten tijde van de besluitvorming over dit waterschap werd verdere
uitbreiding met het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden niet uitgesloten. Dit besluit strekt ertoe deze uitbreiding te realiseren. Daarmee ontstaat een
all-in waterschap dat zich uitstrekt van de grens met Duitsland tot en met Alblasserdam en dat in vier
provincies ligt: Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.

Op grond van artikel 6 van de Waterschapswet geschiedt de voorbereiding van de besluitvorming over
de uitbreiding van het waterschap Rivierenland door een commissie uit de colleges van Gedeputeerde
Staten van de vier provincies.

Aanvankelijk werd voor de uitbreiding met het Zuid-Hollandse gebiedsdeel uitgegaan van 1 januari
2007 als aansluitingsdatum. Inmiddels zijn de betrokken waterschappen en provincies van mening dat
de uitbreidingen in hun geheel op 1 januari 2005 in werking kunnen treden.

Het huidige waterschap Rivierenland is van de vier waterschappen veruit het grootste waterschap.
Vanwege de continuïteit van dit nog maar pas bestaande waterschap is het gewenst om de mensen en
de middelen van de overige drie waterschappen te laten integreren in het waterschap Rivierenland. Dit
waterschap zal daarom niet worden opgeheven, maar een gebiedsuitbreiding ondergaan. De gedachte
volgorde is dat eerst de formele besluitvorming en de gebiedsuitbreiding zullen plaatsvinden en dat
daarna de (verdere) integratie van de ambtelijke organisaties en de definitieve huisvesting en de
overige aspecten zullen worden gerealiseerd.

De besluiten I, II en III betreffen de opheffing van de beide hoogheemraadschappen en het intrekken
van de reglementen van deze hoogheemraadschappen. Bij besluit van Provinciale Staten van Zuid-
Holland van 19 februari 2003 en van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2003 is in het kader
van de reorganisatie van het waterschapsbestel Zuid-Holland Zuid reeds besloten tot opheffing van het
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden met ingang van 1 januari 2005. De zorg voor het
kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren en de zuivering van stedelijk afvalwater voor het gebied van
het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden komt per 1 januari 2005 te liggen bij drie all-in
waterschappen, namelijk het waterschap Hollandse Delta, het hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard en het waterschap Rivierenland.

Het Reglement van bestuur en het Overgangsreglement voor het waterschap Hollandse Delta zijn bij
genoemd besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland en Provinciale Staten van Utrecht
vastgesteld. In verband met de vervroegde aansluiting van het hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bij het waterschap Rivierenland is het noodzakelijk dit
reglement van bestuur en overgangsreglement te wijzigen. De besluiten V en VI zien daar op.

De besluiten IV en VII hebben betrekking op de wijziging van het Algemeen reglement voor het
waterschap Rivierenland en het vaststellen van het bijbehorende overgangsreglement.
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Bijlage A

Wijziging van het Algemeen reglement voor het waterschap Rivierenland

A Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

1 Het gebied van het waterschap is aangegeven op de bij dit reglement behorende kaart.
Gedeputeerde Staten van Gelderland, gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gedeputeerde Staten van Utrecht, zijn
bevoegd de begrenzing nader in detail te bepalen.

2 Bij de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht en het
waterschap berust een gewaarmerkt exemplaar van de in het eerste lid bedoelde kaart
en eventuele detailkaarten.

B Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt.

1 Het tweede lid komt te luiden:

2 Deze taak omvat de zorg voor:
a de waterkering;
b de waterhuishouding, te onderscheiden in:

- het kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren;
- het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren;
- de zuivering van stedelijk afvalwater, hieronder mede

begrepen het stedelijk afvalwater dat afkomstig is vanuit het
beheersgebied van een aangrenzende waterkwaliteitsbe-
heerder en dat krachtens artikel 15a, eerste lid, Wet
verontreiniging oppervlaktewateren om doelmatigheidsrede-
nen wordt gezuiverd op een zuiveringstechnisch werk dat in
beheer is bij het waterschap.

2 Het derde lid komt te luiden:

3 Met betrekking tot het gebied zoals gearceerd aangegeven op de kaart,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, strekt de taak van het waterschap zich mede uit
tot de zorg voor de openbare wegen buiten de bebouwde kom in de zin van de
Wegenwet, met uitzondering van rijks- en provinciale wegen, een en ander
voorzover die zorg op de dag voorafgaande aan de datum van
inwerkingtreding van dit reglement berustte bij het hoogheemraadschap van
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

3 Het vierde lid komt te luiden:

4 Het gebied bedoeld in het derde lid wordt nader aangeduid op een bij de 
omslagenverordening behorende kaart.
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4 Het vijfde tot en met het zevende lid vervallen, onder vernummering van het 
achtste tot het vijfde lid.

C Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Het waterschap is ter behartiging van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde taak onderverdeeld in
vier afdelingen.

D Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Het algemeen bestuur bestaat uit zevenendertig leden. Van deze leden vertegenwoordigen:
a zeventien leden de categorie ingezetenen;
b tien leden de categorie gebouwd;
c zes leden de categorie ongebouwd;
d vier leden de categorie bedrijfsgebouwd.

E Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

1 Het waterschap is voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur in
kieskringen onderverdeeld, die zijn aangegeven op de kaart bedoeld in artikel 2, eerste
lid. De verdeling van zetels over de kieskringen is als volgt:

ingezetenen gebouwd ongebouwd bedrijfsgebouwd
kieskring I 3 2 1 1
kieskring II 2 1 1
kieskring III 5 3 1

1

kieskring IV 5 3 1 1
kieskring V 2 1 2 1

2 Gedeputeerde Staten van Gelderland, gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland en Utrecht, stellen ten behoeve van de verkiezing van de vertegenwoor-
digers van de categorie bedrijfsgebouwd de waarde van de stem van een lid van de
Kamer van Koophandel Utrecht alsmede de waarde van de stem van een lid van de
Kamer van Koophandel Rotterdam vast, met inachtneming van het tweede lid van
artikel 22 van de wet.
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F Artikel 30 komt te luiden:

Artikel 30

Het algemeen bestuur regelt bij verordening de taken van de afdelingen en de samenstelling en
inrichting van haar besturen, onverminderd het bepaalde in deze paragraaf.

G Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt.

1 Het eerste lid komt te luiden:

1 De afdelingen zijn gelijk aan de kieskringen, met dien verstande dat de
kieskringen II en III samen één afdeling vormen.

2 Het vierde lid komt te luiden:

4 Het algemeen bestuur benoemt de afdelingsvoorzitter uit de leden van het
dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter van het waterschap.

H Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt.

1 Het tweede lid komt te luiden:

2 Indien op grond van een wettelijke regeling verspreiding van de
onderhoudsspecie over de direct aan het oppervlaktewater grenzende percelen
niet is toegestaan, wordt bij besluit van het dagelijks bestuur de
onderhoudsplicht vervangen door betaling van een bijdrage.

2 Aan artikel 35 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3 Het dagelijks bestuur stelt de hoogte van de door de onderhoudsplichtige
ingevolge het eerste of het tweede lid te betalen bijdrage vast.

I Aan artikel 37 wordt een lid toegevoegd, luidende:

7 De resterende kosten van de zorg voor het kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren
worden aan de categorieën gebouwd en ongebouwd toegedeeld, in verhouding van de
globale waarde in het economische verkeer van het geheel van de gebouwde en
ongebouwde onroerende zaken gelegen in het bij die taak belanghebbend gebied.

J Artikel 39 komt te luiden:

Artikel 39

Aan goedkeuring zijn onderworpen de peilbesluiten, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de
Wet op de waterhuishouding, behoudens voorzover de verordening, bedoeld in artikel 16,
derde lid, van de Wet op de waterhuishouding, hieromtrent een nadere regeling geeft.

K Artikel 40 te wijzigen als volgt.

1 Aan het eerste lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende:
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Aan de voorbereiding van de ter uitoefening van de bedoelde bevoegdheid, met
betrekking tot de rivier de Linge te nemen besluiten, wordt toepassing gegeven door
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Aan de voorbereiding van de ter uitoefening van
de bedoelde bevoegdheid, met betrekking tot het Kanaal van Steenenhoek te nemen
besluiten, wordt toepassing gegeven door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

2 Het  tweede lid komt te luiden:

2 Voor de goedkeuring van overige peilbesluiten zijn al naar gelang een besluit
betrekking heeft op het grondgebied van de provincie Gelderland, Zuid-
Holland, Noord-Brabant of Utrecht, respectievelijk Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant dan wel Gedeputeerde Staten van Utrecht, afzonderlijk het
bevoegde bestuursorgaan. Indien een dergelijk besluit betrekking heeft op het
grondgebied van twee of meer provincies, zijn Gedeputeerde Staten van de
provincie op wier grondgebied het besluit grotendeels betrekking heeft, het
bevoegde bestuursorgaan.

3 Het derde lid komt te luiden:

3 Voor de goedkeuring van een besluit tot vaststelling van het beheersplan,
bedoeld in artikel 9 van de Wet op de waterhuishouding, oefenen de colleges
van Gedeputeerde Staten het toezicht gezamenlijk uit. Aan de voorbereiding
van de ter uitoefening van het toezicht te nemen besluiten wordt toepassing
gegeven door de betreffende colleges gezamenlijk, tenzij deze colleges
besluiten deze toepassing aan één van hen op te dragen.

4 Het vierde lid komt te luiden:

4 Voor de toepassing van artikel 153, eerste lid, onder a en b, van de wet zijn al
naar gelang het beroep betrekking heeft op het grondgebied van de provincie
Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant of Utrecht, respectievelijk
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dan wel Gedeputeerde Staten van
Utrecht het bevoegde bestuursorgaan.

5 Onder vernummering van het vierde lid tot zesde lid wordt een lid ingevoegd,
luidende:

5 Indien een beroep op grond van artikel 153, eerste lid, onder a en b, van de
wet betrekking heeft op het grondgebied van twee of meer provincies,
geschiedt het horen van belanghebbenden door de voor de behandeling van
administratieve geschillen ingestelde kamer uit Gedeputeerde Staten of
commissie van de provincie op wier grondgebied het beroep in hoofdzaak
betrekking heeft.

L De aanhef van artikel 41 komt te luiden:

Overeenkomstig het daaromtrent in dit hoofdstuk bepaalde, worden aan Gedeputeerde Staten
van Gelderland, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten van Noord-
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Brabant en Gedeputeerde Staten van Utrecht, onderscheidenlijk een of enkele van deze
colleges, toegestuurd.

M In artikel 43a wordt “2008" vervangen door: 2006.

N Er wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 45

Indien nadere voorzieningen ter uitvoering van dit reglement zijn vereist, worden bij het
ontbreken van een regeling daartoe deze voorzieningen getroffen door Gedeputeerde Staten
van Gelderland, gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant en Gedeputeerde Staten van Utrecht.

O De kaart behorend bij artikel 2 wordt vervangen door de bijgevoegde kaart.
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Toelichting op de Wijziging van het Algemeen reglement voor het waterschap Rivierenland

De wijziging van het Algemeen reglement voor het waterschap Rivierenland is nodig wegens de
uitbreiding van het waterschap met de gebieden en de taken van het hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en een gedeelte
van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. De wijzigingen hebben met name
betrekking op de gebiedsbegrenzing, de taakomschrijving, de omvang en de samenstelling van het
bestuur, de uitgangspunten voor de kostentoedeling en het toezicht.

A en O
Het gebied van het waterschap is aangegeven op een kaart die deel uitmaakt van het reglement. Het
waterschap zal als omhullende grens de ruimste begrenzing hebben van de waterschappen die volledig
in het nieuwe waterschap Rivierenland opgaan, namelijk het waterschap Rivierenland, het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het hoogheemraadschap Alm
en Biesbosch.
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd de begrenzing nader in detail te bepalen. Omdat de
begrenzing veelal het midden van de rivier volgt, zal dit naar verwachting niet of nauwelijks nodig
zijn. Het spreekt voor zich dat het bestuur van het water schap daartoe een verzoek kan doen.

B
De wijziging van artikel 3 houdt verband met de volgende onderwerpen:
1 het “all-in”-karakter van het waterschap in het gehele gebied;
2 het uitdrukkelijk als taak aan het waterschap opdragen van de zuivering van stedelijk

afvalwater van een buurwaterschap;
3 het overnemen van de wegentaak waarvoor het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en

de Vijfheerenlanden zorgdraagt.

Ad 1
“All-in” wil zeggen dat het waterschap alle taken vervult die de Waterschapswet en de Wvo als
waterschapstaken aanmerken. Het huidige reglement van het waterschap Rivierenland (de leden 3 tot
en met 6 van artikel 3) onderscheidt vier gebieden waar het waterschap niet volledig “all-in” is. Dit
houdt verband met de (partiële) taakuitoefening van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden en/of het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, dan wel de
gemeente Gorinchem in die gebieden.
De taakuitoefening van de gemeente Gorinchem betreft het kwantiteitsbeheer van de
oppervlaktewateren in een gedeelte van de binnenstad van Gorinchem. Ingevolge de Waterschapswet
dient de zorg voor de regionale en lokale waterhuishouding aan waterschappen te zijn opgedragen.
Daarom wordt in dit reglement ook het kwantiteitsbeheer in de binnenstad van Gorinchem, voorzover
het bij de gemeente berust, aan het waterschap opgedragen. De beheersovergang brengt mee dat de
belastingplichtigen in dit gebied nu ook belasting aan het waterschap voor het kwantiteitsbeheer
moeten gaan betalen. De gemeente Gorinchem zal de aan het kwantiteitsbeheer verbonden kosten
voortaan niet meer via de onroerende-zaakbelasting in rekening brengen.
Door de taakuitbreiding van het waterschap Rivierenland in de bedoelde gebieden vervalt de
noodzaak tot het onderscheiden van die gebieden. Daarmee wordt het waterschap in het gehele
beheersgebied “all-in”.
In het nieuwe tweede lid van artikel 3 komt het all-in-karakter van het waterschap tot uitdrukking. In
de ruimste zin is hier de zorgplicht voor de hoofdtaken van het waterschap omschreven.

Ad 2
Het waterschap Rivierenland is onder meer belast met de zorg voor het kwaliteitsbeheer van
oppervlaktewateren. De zuivering van het stedelijk afvalwater vormt hier een bestanddeel van. Onder
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stedelijk afvalwater wordt verstaan huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater dat
met het gemeentelijk riool wordt afgevoerd. Het zuiveren van stedelijk afvalwater is op grond van de
per 1 juli 2002 gewijzigde Wvo in beginsel als publieke taak aan de waterschappen opgedragen.
Hiermee volgt de Wvo de situatie zoals deze in de praktijk al geruime tijd bestaat.
Het komt regelmatig voor dat waterschappen afvalwater voor een aangrenzende
waterkwaliteitsbeheerder (meestal een waterschap) zuiveren. Met name aan de grenzen van een
waterschap kan het doelmatiger zijn om geen gebruik van de eigen zuiveringsinrichting te maken,
maar van de zuiveringsinrichting van een aangrenzend waterschap.
Naar de mening van het Ministerie van Financiën valt onder de taak zuiveren van stedelijk afvalwater
als bedoeld in artikel 15a van de Wvo niet het zuiveren van stedelijk afvalwater voor een
buurwaterschap. Dit wordt dan ook niet als een overheidstaak, maar als een ondernemersprestatie
gezien. Dit is in de optiek van het ministerie alleen anders indien de zuivering van dit
gebiedsoverschrijdend afvalwater in publiekrechtelijke zin aan het waterschap is opgedragen. Deze
redenering heeft tot gevolg dat de waterschappen elkaar voor de zuivering BTW moeten berekenen,
tenzij in het reglement het zuiveren van gebiedsoverschrijdend afvalwater voor een aangrenzende
waterkwaliteitsbeheerder als publieke taak wordt opgenomen.
Ter voorkoming van een hiermee gepaard gaand kostenverhogend effect op de zuivering van
afvalwater is in het tweede lid van artikel 3 opgenomen, dat onder zorg voor de waterhuishouding ook
het zuiveren van gebiedsoverschrijdend afvalwater van een aangrenzende waterkwaliteitsbeheerder
valt. Deze bepaling heeft de instemming van het Ministerie van Financiën.

Ad 3
De wegentaak, geregeld in het derde lid van artikel 3, heeft betrekking op de wegen waarover het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden het beheer en onderhoud heeft.
Het hoogheemraadschap is op grond van de Wet herverdeling wegenbeheer belast met het beheer en
onderhoud van wegen buiten de bebouwde kommen, met uitzondering van de rijks- en provinciale
wegen. Het betreft 570 km verharde weg en 100 km onverharde weg. Het waterschap Rivierenland en
het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch voeren geen wegenbeheer. Gedeputeerde Staten van
Gelderland zijn van mening dat de wegenzorg een taak is die in beginsel thuis hoort bij de gemeenten.
Zij menen daarom dat het wegenbeheer in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden enkel
voor een overgangsperiode van beperkte duur kan worden opgedragen aan het waterschap
Rivierenland. Dat neemt niet weg dat met de opheffing van het hoogheemraadschap het wegenbeheer
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden volwaardig over zal gaan. Het is aan de provinciale
besturen, met name die van Gelderland en Zuid-Holland, om in overleg te treden met het bestuur van
het nieuwe waterschap Rivierenland en de betrokken gemeentebesturen, gericht op overheveling van
de wegentaak.

C en F
Op grond van het eerste lid van artikel 52 van de Waterschapswet kunnen bij of krachtens het
reglement, ter behartiging van de taken van het waterschap, binnen het gebied van het waterschap
afdelingen worden ingesteld. De waterschapsbesturen hebben verzocht om instelling van vier
afdelingen bij het reglement.
Dit betekent dat alleen via een reglementswijziging de instelling van de vier afdelingen kan worden
gewijzigd of ongedaan gemaakt. Met het instellen van afdelingen wordt beoogd een gebiedsgerichte
besturing van het waterschap beter mogelijk te maken. Gezien de omvang van het nieuwe waterschap
Rivierenland is aan het verzoek tegemoet gekomen. Artikel 6 regelt de instelling van de afdelingen.
Paragraaf 5 bevat nadere regels met betrekking tot de afdelingen.
De wijziging van artikel 30 houdt verband met de omstandigheid dat de afdelingen reeds bij het
reglement zijn ingesteld.
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D
Artikel 7 regelt de omvang en de samenstelling van het algemeen bestuur. Uitgegaan is van het aantal
van 36 bestuurszetels voor de uitoefening van de in artikel 3, tweede lid, genoemde hoofdtaken. Dit
aantal biedt ruimte om de verschillende belangencategorieën in het algemeen bestuur tot hun recht te
laten komen en het komt overeen met hetgeen thans gangbaar is bij vergelijkbare all-in
waterschappen. Het huidige algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland telt eveneens 36
zetels.
Eén extra bestuurszetel is toegevoegd voor het wegenbeheer, voor zolang het waterschap daarmee zal
zijn belast. Die ene zetel wordt hieronder toegelicht. Het totaal aantal bestuurszetels komt daarmee op
37.
Voor de zetelverdeling over de verschillende belangencategorieën is uitgegaan van de methode Zuid-
Holland die door alle provincies wordt toegepast. Bij deze methode vindt eerst verdeling plaats van het
totaal aantal zetels over de verschillende taken van het waterschap. Omdat de maatschappelijke
relevantie van de hoofdtaken waterkerings-zorg, waterkwantiteitszorg en waterkwaliteitszorg,
inclusief de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater, als gelijkwaardig wordt beschouwd,
worden de 36 zetels gelijkelijk over de drie hoofdtaken verdeeld. Aan het relevante belang van de als
oneigenlijke waterschapstaak beschouwde wegenzorg ten opzichte van de hoofdtaken is voor de zetel-
verdeling slechts een halve waarde toegekend. De wegentaak krijgt daarmee de helft van het aantal
zetels dat de andere taken krijgen, dus in dit geval 6. Omdat het gebied van het hoogheemraadschap
van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ongeveer een zesde deel van het totale gebied uitmaakt,
wordt dit aantal teruggebracht tot 1.
Vervolgens wordt voor de taken waterkeringszorg en waterkwantiteitszorg het aantal zetels per taak
verdeeld over de categorieën die bij die taak belang hebben, naar rato van het globale kostenaandeel
van elke categorie in de desbetreffende taak. De zetel voor de wegentaak wordt toegedeeld aan de
categorie ingezetenen die op basis van de huidige kostentoedelingssystematiek aan die taak het meeste
bijdraagt. Indien het waterschap zou overgaan op een andere kostentoedelingssystematiek voor de
wegentaak, dan zal mogelijk de zetel voor de wegentaak aan een andere categorie (gebouwd) moeten
worden toegewezen.
Voor een toelichting op de gehanteerde kostentoedeling verwijzen wij naar de toelichting onder H.
De zetels voor de taak waterkwaliteitszorg, inclusief de zorg voor de zuivering van stedelijk
afvalwater, worden verdeeld over de categorie ingezetenen (als vertegenwoordigers van de lozers van
huishoudelijk afvalwater) en de categorie bedrijfsgebouwd, in de verhouding waarin beide groepen
bijdragen aan heffingen op grond van de Wvo.

Toepassing van deze methode leidt tot de volgende zetelverdeling.
Taken Totaal Ingezetenen Gebouwd Ongebouwd Bedrijfsgebouwd
waterkering 12 5 5 2 -
waterkwantiteit 12 3 7 2 -
waterkwaliteit1 12 9 - - 3
wegen 1 1 - - -
totaal 37 18 12 4 3

Na toepassing van de methode Zuid-Holland is nog een bestuurlijke weging mogelijk. Vaak worden
dan enkele zetels verschoven van het gebouwd naar het ongebouwd vanwege het existentieel belang
dat het ongebouwd heeft bij de uitoefening van het waterkwantiteitsbeheer. De gebruiksmogelijkheden
van ongebouwde, met name agrarische, onroerende zaken zijn immers in sterke mate afhankelijk van
afvoer van overtollig water en aanvoer van water in tijden van droogte. Deze specifieke relatie geldt in
veel mindere mate voor de andere belangencategorieën. Dit existentieel belang van de categorie
ongebouwd komt niet volledig tot uitdrukking in de kostentoedeling. Derhalve zijn wij van mening dat
de categorie ongebouwd twee zetels meer dient te krijgen, te leveren door de categorie gebouwd.

 
1 inclusief de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater
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Bovendien is de verdeling van de zetels tussen de categorieën ingezetenen en bedrijfsgebouwd
onevenwichtig. Een vertegenwoordiging van het bedrijfsgebouwd die maar uit drie zetels bestaat, is
aan de geringe kant om naar behoren te functioneren. Daarom wordt één zetel binnen de taak
waterkwaliteitzorg overgeheveld van de ingezetenen naar het bedrijfsgebouwd.
Deze bestuurlijke correctie leidt derhalve tot de volgende zetelverdeling:
ingezetenen : 17
gebouwd : 10
ongebouwd :   6
bedrijfsgebouwd :   4

Voor het huidige waterschap Rivierenland heeft de methode Zuid-Holland bij een totaal aantal zetels
van 36 dezelfde zetelverdeling opgeleverd als voor het uit te breiden waterschap. Tevens heeft
eenzelfde bestuurlijke correctie plaatsgevonden als hierboven is voorgesteld.

E en G
Gestreefd is naar een evenwichtige territoriale spreiding van de bestuurszetels van de in het algemeen
bestuur vertegenwoordigde belangencategorieën. Hiertoe is het gebied van het waterschap ingedeeld
in vijf kieskringen. De verdeling van de zetels over de kieskringen is zo veel mogelijk in
overeenstemming met de gebiedsomvang, het inwonertal, het aantal vervuilingseenheden en de
waarde van het gebouwd onroerend goed.
Voor de verdeling van de vier zetels bedrijfsgebouwd is de kieskringen II en III samen één zetel
toegewezen. Daarmee zijn de beide kieskringen ten behoeve van de verkiezing van de
vertegenwoordigers van de categorie bedrijfsgebouwd in feite samengevoegd tot één kieskring. In
deze kieskring II-III zijn drie kamers van koophandel bevoegd: Rivierenland, Rotterdam en Utrecht.
De leden van die kamers van Koophandel zijn stemgerechtigd voor de verkiezing van de
vertegenwoordigers bedrijfsgebouwd.
Er zijn twee kamers waarvoor geldt dat binnen hun gebied voorzover straks binnen het
waterschap gelegen, relatief weinig vervuilingseenheden vallen, terwijl deze kamers wel veel
bestuursleden en dus veel stemmen hebben. Dit leidt tot een onevenwichtige situatie, omdat de
Kamers van Koophandel Utrecht en Rotterdam daarmee relatief veel invloed hebben bij de
verkiezingen. Om een evenwichtige verdeling van zeggenschap voor de categorie bedrijfsgebouwd te
bewerkstelligen, is derhalve gebruik gemaakt van de oplossing die artikel 22, tweede lid van de
Waterschapswet daarvoor biedt. Op grond van deze bepaling is in artikel 8, tweede lid, van dit
reglement aan Gedeputeerde Staten van Gelderland opgedragen om met inachtneming van de
wettelijke bepaling, dat wil zeggen met inachtneming van de verhouding tussen het aantal
bestuursleden van de Kamer van Koophandel Utrecht en het belang van deze kamer bij de behartiging
van de taken door het waterschap, de waarde vast te stellen van de stem van een lid van die kamer.
Ten aanzien van de overige kieskringen is er geen aanleiding om tot het vaststellen van stemwaarden
over te gaan.
Op grond van artikel 31, eerste lid, vallen de begrenzingen van de afdelingen en die van de
kieskringen samen, met uitzondering van de kieskringen II en III die samen één afdeling vormen.
Kieskring III heeft mede tot doel de bestuurszetel voor de wegentaak ten gunste van het gebied de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te laten komen.
Krachtens het vierde lid van artikel 31 worden de afdelingsvoorzitters benoemd uit de leden van het
dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter. Vervallen is de eis dat de afdelingsvoorzitters tevens lid
van het desbetreffende algemeen afdelingsbestuur moeten zijn. Deze eis zou met het aantal van vier
afdelingen een ongewenste inperking van de keuzemogelijkheden bij de benoeming van de leden van
het dagelijks bestuur betekenen. Immers dan zouden ten minste vier van de zes leden van het dagelijks
bestuur uit verschillende afdelingen afkomstig moeten zijn.
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H
Het eerste lid van artikel 35 biedt de mogelijkheid tot afkoop van een onderhoudsverplichting op
schriftelijk verzoek van de onderhoudsplichtige. Bij het onderhoud van een watergang komt
baggerspecie vrij die in principe op de kant wordt gezet en daar wordt verspreid. Het nieuwe tweede
lid ziet op de situatie dat de onderhoudsspecie dermate verontreinigd is (klasse 3 of 4), dat de
baggerspecie op grond van de milieuwetgeving niet op de kant mag worden gezet om daar te blijven
liggen, maar moet worden afgevoerd. Algemeen geaccepteerd beleid is dat dan onder regie van het
waterschap wordt gebaggerd en dat de vrijgekomen baggerspecie binnen de wettelijke milieuregels
wordt afgevoerd. De voorgestelde bepaling in het tweede lid strekt ertoe het waterschap een
rechtsbasis te bieden om een deel van de kosten van baggeren en verwijderen van de baggerspecie te
verhalen op de onderhoudsplichtige. Dit kostendeel bestaat uit de kosten die de onderhoudsplichtige
zou hebben gemaakt als hij het baggerwerk door een loonwerker zou hebben laten uitvoeren,
uitgaande van klasse-0-, 1- of 2-specie. Krachtens het artikel 113, tweede lid, Waterschapswet zijn de
aldus vastgestelde bijdragen met omslagen gelijkgesteld.

I
Ingevolge artikel 119 van de Waterschapswet dient het bestuur van het waterschap een
kostentoedelingsverordening vast te stellen waarin zo veel mogelijk per afzonderlijke waterschapstaak
het kostenaandeel van elk van de in het bestuur vertegenwoordigende categorieën is opgenomen. De
kosten van de taak waterkwaliteitszorg worden niet via kostentoedeling omgeslagen, maar via de
heffing op grond van de Wvo (conform het principe de vervuiler betaalt) geheven van de ingezetenen
en de gebruikers bedrijfsgebouwd.

Bij de bepaling van de kostenaandelen dienen de aard en de omvang van het belang bij de betreffende
waterschapstaken in aanmerking te worden genomen. Het vaststellen van de
kostentoedelingsverordening is een bevoegdheid van het waterschap. De provincie kan op grond van
artikel 119 van de Waterschapswet in het reglement uitgangspunten vaststellen die het waterschap bij
de uitwerking van de kosten in acht moet nemen.
Voor de kostentoedeling wordt in Nederland veelal de methode Havelaar gehanteerd. Volgens deze
methode worden de kosten per taak in twee stappen verdeeld over de ca tegorieën. Als eerste stap
worden telkens de kosten verdeeld over enerzijds de representanten van de algemene taakbelangen
(ingezetenen) en anderzijds de represen tanten van de bijzondere taakbelangen (gebouwd en
ongebouwd). Als tweede stap worden de kosten nader verdeeld over de representanten van de
bijzondere taakbelangen, dus over enerzijds het gebouwd en anderzijds het ongebouwd.

De hoofdlijnen van dit kostentoedelingsproces zijn zo essentieel dat deze als uitgangspunten zijn
opgenomen in artikel 37, eerste tot en met zesde lid, van het reglement. Oorspronkelijk bevatte dit
artikel nog een zevende lid.

7 De resterende kosten van het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer worden toegedeeld aan de
categorieën gebouwd en ongebouwd, in verhouding van de bij benadering te bepalen kosten
van het vereiste waterstaatkundige voorzieningenniveau van het geheel van de gebouwde en
ongebouwde onroerende zaken in het bij die taak belanghebbend gebied.

Deze bepaling omvatte de tweede stap van de kostentoedeling voor de taak waterkwantiteitszorg. Dit
onderdeel wordt ook wel de methode Oldambt genoemd. In 2001 hebben de Unie van Waterschappen
en het IPO standpunten ingenomen naar aanleiding van het onderzoek naar het financieringsstelsel
van de waterschappen door de Commissie Togtema. Zowel de Unie als het IPO konden zich vinden
in vereenvoudiging van het financieringsstelsel. Eén van de aspecten daarvan is het verlaten van het
voorzieningenniveau als basis voor de kostentoedeling voor het waterkwantiteitsbeheer en in plaats
daarvan het invoeren van een meer algemene heffing op basis van de waarde van de onroerende
zaken. Daarop is de methode Delfland geïntroduceerd die is gebaseerd op de globale waarde in het
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economisch verkeer van de gebouwde en ongebouwde onroerende zaken in het gebied. Bij besluit
van 12 september 2001 hebben Provinciale Staten van Gelderland en Provinciale Staten van Zuid-
Holland besloten het zevende lid van artikel 37 te laten vervallen, om het waterschap Rivierenland de
ruimte te geven de methode Delfland bij de kostentoedeling toe te passen. Inmiddels past het
waterschap deze methode toe. Bij de zetelverdeling is daar ook rekening mee gehouden.
Het thans toegevoegde zevende lid voorziet in de ontbrekende tweede stap van de kostentoedeling
voor de taak waterkwantiteitszorg.

Voor de taak wegenzorg zijn geen uitgangspunten opgenomen. Het hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden past momenteel voor de wegenzorg de methode Oldambt
(voorzieningenniveau) toe. Bij toepassing van de methode Delfland voor de wegenzorg zou het
ongebouwd fors meer gaan betalen, namelijk van 3,6% naar 18,4%. Dit zou voor een bedrijf met een
gemiddeld aantal (40) hectaren ongebouwd een verhoging van het ongebouwd kostenaandeel in het
wegenbeheer van € 280,-- naar € 1.475,-- betekenen (op basis van de begroting van het hoogheem-
raadschap voor 2004).
Door in het reglement geen uitgangspunten voor de kostentoedeling van de wegen op te nemen, kan
dit onderwerp in het kader van de goedkeuring van de kostentoedelingsverordening zorgvuldig worden
bekeken.

J
Op grond van de voor het huidige waterschap van toepassing zijnde Verordening waterhuishouding
Gelderland is alleen goedkeuring vereist van de peilbesluiten die betrekking hebben op de
oppervlaktewateren in gebieden waaraan in het Waterhuishoudingsplan Gelderland (mede) de functie
natuur is toegekend. In de andere provincies zijn momenteel alle peilbesluiten aan goedkeuring
onderhevig. De provincies zullen bezien of het gewenst is voor het hele beheersgebied één
interprovinciale verordening waterhuishouding vast te stellen. Daarbij zou tevens een eensluidende
regeling voor de goedkeuring van de peilbesluiten kunnen worden opgenomen. De wijziging van
redactionele aard van artikel 39 is nodig wegens het onderling uiteenlopen van de provinciale
verordeningen waterhuishouding.

K en L
De wijzigingen van de artikelen 40 en 41 houden verband met het feit dat het aantal bij het toezicht
betrokken provincies wordt uitgebreid naar vier. In het eerste en derde lid van artikel 40 is, ter
voldoening aan artikel 164 van de Waterschapswet, tevens een regeling opgenomen over de
voorbereiding van de uitoefening van het gemeenschappelijke toezicht.

M
De wijziging houdt verband met het aantreden van het nieuwe bestuur van het uitgebreide waterschap
per 1 januari 2006. In het overgangsreglement van het waterschap is opgenomen, dat in het eerste jaar
na de inwerkingtreding van het nieuwe reglement de verkiezingen van het nieuwe algemeen bestuur
moeten worden gehouden.

N
Artikel 45 is een standaardbepaling, inhoudende dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, de andere
colleges van Gedeputeerde Staten gehoord, zonodig nadere voorzieningen kunnen treffen ter
uitvoering van dit reglement.



PS2004WEM02  -24-

Bijlage B

Wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta

A Artikel 1, onderdeel d, vervalt.

B Het tweede lid van artikel 2 komt te luiden:

2 Een gewaarmerkt exemplaar van de in het eerste lid bedoelde kaart berust bij de provincie
Zuid-Holland en bij het waterschap.

C Artikel 3, tweede lid, onderdeel c, wordt vervangen door:

c De zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater, hieronder mede begrepen het stedelijk
afvalwater dat afkomstig is vanuit het beheersgebied van een aangrenzende
waterkwaliteitsbeheerder en dat krachtens artikel 15a, eerste lid, Wet verontreiniging
oppervlaktewateren om doelmatigheidsredenen wordt gezuiverd op een
zuiveringstechnisch werk dat in beheer is bij het waterschap.

D Artikel 9, tweede lid, vervalt.

E Artikel 21 vervalt.

F Artikel 24 vervalt.

G Artikel 25 vervalt.

H De kaart behorend bij artikel 2 wordt vervangen door de bijgevoegde kaart.
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Toelichting op de Wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta

De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de keuze om Hollandse Delta bij nader inzien niet
tijdelijk te belasten met het waterkwaliteitsbeheer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Daardoor zal Hollandse Delta niet interprovinciaal met Utrecht worden (in verband met Vianen) en
kunnen bepalingen die daarop betrekking hebben komen te vervallen. Dat betreft de onderdelen A, B,
E, F, G en H.
Onderdeel C ziet op situaties van grensoverschrijdend afvalwater. Het betreft een standaardbepaling
die in alle waterschapsreglementen wordt opgenomen, ter voorkoming van BTW-heffing op de
zuivering van afvalwater dat afkomstig is uit het beheersgebied van een aangrenzend waterschap. Van
de gelegenheid tot aanpassing van het reglement voor Hollandse Delta wordt gebruikgemaakt om deze
aanvulling “mee te nemen”.
Onderdeel D betreft het vervallen van de bepaling die regelt dat het algemeen bestuur van Hollandse
Delta tijdelijk zal worden aangevuld met vier leden afkomstig uit de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden. Hieraan is niet langer behoefte nu Hollandse Delta niet actief zal worden in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
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Bijlage C

Wijziging van het Overgangsreglement voor het waterschap Hollandse Delta

A Hoofdstuk 1 vervalt.

B Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

De zorg voor de archieven van de op te heffen waterschappen en van hun rechtsvoorgangers
gaat met ingang van de datum van samenvoeging over op het waterschap, met dien verstande
dat de archiefbescheiden van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden die
betrekking hebben op het gebied van de Krimpenerwaard, respectievelijk de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden, overgaan op het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, respectievelijk het waterschap Rivierenland.

C Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt.

Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een nieuw derde lid inge-
voegd, luidende:

3 Het bepaalde in het eerste en het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van
belastingplichtigen en stemgerechtigden tot het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden in de gebiedsdelen Krimpenerwaard en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

D Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

1. De bevoegde bestuursorganen van de op te heffen waterschappen stellen eenSociaal
Statuut vast met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures. De
voorbereiding daarvan geschiedt in gezamenlijk overleg van de
voorbereidingscommissie en een vertegenwoordiging van het Georganiseerd Overleg,
respectievelijk een personeelsvertegenwoordiging van de betrokken waterschappen.

2 In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid stemt de voorbereidingscommissie de
voorbereiding van het Sociaal Statuut af met de voorbereidingscommissievoor het
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en met het dagelijks
bestuur van het waterschap Rivierenland, ter zake van het personeel van het
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden dat overgaat naar één van beide
laatstgenoemde waterschappen.

E Artikel 20 komt te luiden:

Artikel 20

1 De ambtenaren in vaste dienst van de op te heffen waterschappen gaan op de datum
van samenvoeging over in dienst van het waterschap in dezelfde schaal, op dezelfde
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voet en ook overigens in dezelfde rechtstoestand als op de dag, voorafgaande aan die
datum voor hen golden, tenzij in het sociaal statuut anders is voorzien.

2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid gaan de ambtenaren van het
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden op de datum van samenvoeging over
in dienst van hetzij het waterschap Hollandse Delta, hetzij het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard dan wel het waterschap Rivierenland.

3 Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid neemt de voorbereidings-
commissie de voorlopige plaatsingsbesluiten van het overgaand personeel.

4 In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden de voorlopige
plaatsingsbesluiten van personeel dat overgaat in dienst van het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard, respectievelijk het waterschap Rivierenland,
genomen door de voorbereidingscommissie voor het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard, respectievelijk het dagelijks bestuur van het
waterschap Rivierenland.

5 Voor de toepassing van dit artikel worden onder ambtenaren mede begrepen degenen
die zijn aangesteld als ambtenaar in tijdelijke dienst dan wel voor de vervulling bij
wijze van proef van een functie, vooruitlopende op een aanstelling in vaste of
tijdelijke dienst, onverminderd de voor de aanstelling geldende voorwaarden, en
degenen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten.

6 De eden en beloften, in verband met hun functie door de in het eerste lid bedoelde
ambtenaren afgelegd, worden geacht mede op de dienstvervulling bij het waterschap,
het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dan wel het
waterschap Rivierenland betrekking te hebben.
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Toelichting op de Wijziging van het Overgangsreglement voor het waterschap Hollandse Delta

A
In hoofdstuk 1 is de bevoegdheidsverdeling geregeld tussen de GS-colleges van Zuid-Holland en
Utrecht. Nu Hollandse Delta niet langer interprovinciaal zal zijn, bestaat aan de bewuste bepaling geen
behoefte meer.

B
In artikel 6 wordt aanvullend geregeld dat een deel van het archief van het zuiveringsschap naar
Schieland/Krimpenerwaard respectievelijk Rivierenland zal moeten gaan.

C
De voorgestelde aanvulling bij artikel 9 strekt ertoe om de ingelanden in de Krimpenerwaard en in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden uit te sluiten van deelneming aan de verkiezingen voor het
algemeen bestuur van Hollandse Delta.

D
Artikel 18 regelt de verplichting tot het vaststellen van een Sociaal Statuut door de algemene besturen
van de op te heffen waterschappen. Voorgesteld wordt het desbetreffende artikel aan te vullen met een
bepaling van de strekking dat de voorbereidingen voor het Sociaal Statuut mede afgestemd moeten
worden met Schieland/Krimpenerwaard en Rivierenland, met het oog op de overgang van een deel van
het personeel van het zuiveringsschap naar één van beide laatstgenoemde waterschappen.

E
De voorgestelde wijzigingen in artikel 20, en dan met name het nieuwe lid 2,  bieden de formele
grondslag voor de verdeling van het personeel van het zuiveringsschap over de drie rechtsopvolgers
van het zuiveringsschap: Hollandse Delta, Schieland/Krimpenerwaard en Rivierenland. Het nieuwe lid
2 komt in de plaats van de vangnetconstructie die in het oorspronkelijke artikel 20 is opgenomen en
die al het personeel van het zuiveringsschap een plaats garandeert bij het waterschap Hollandse Delta,
vooruitlopende op nadere afsplitsing van een deel van het personeel naar Schieland/Krimpenerwaard
en later afsplitsing van een deel van het personeel naar het waterschap Rivierenland.
Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat ook in de nu voorgestelde opzet het personeel van het
zuiveringsschap in beginsel gelijke aanspraak zal hebben op het door het algemeen bestuur van het
zuiveringsschap vast te stellen Sociaal Statuut, ongeacht de bestemming die men zal moeten volgen
naar één van de drie rechtsopvolgers van het zuiveringsschap.
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Bijlage D

Overgangsreglement voor de wijziging van de organisatie van het waterbeheer in het
beheersgebied van het waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 1.

In dit overgangsreglement wordt verstaan onder:
a waterschap: het waterschap Rivierenland;
b overgaand gebied: het gebied van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch dat overgaat

naar het waterschap, het gebied van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden dat overgaat naar het waterschap, alsmede het gebied van het
zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden voorzover dit blijkens de kaart, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van het Algemeen reglement voor het waterschap Rivierenland, overgaat
naar het waterschap;

c Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland;
d categorie ongebouwd: de categorie van degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken;
e categorie gebouwd: de categorie van degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

het genot hebben van gebouwde onroerende zaken;
f categorie ingezetenen: de categorie van degenen die hun werkelijke woonplaats hebben in het

gebied van het waterschap;
g categorie bedrijfsgebouwd: de categorie van degenen die krachtens eigendom, bezit, beperkt

recht of persoonlijk recht gebouwde onroerende zaken in gebruik hebben als bedrijfsruimte;
h algemeen reglement: Algemeen reglement voor het waterschap Rivierenland.

Hoofdstuk 2

Rechtskracht voorschriften en overgang rechten en verplichtingen

Artikel 2.

1 De op de dag, voorafgaand aan 1 januari 2005 voor overgaand gebied geldende 
waterschapsbesluiten blijven van kracht zolang het bevoegd bestuursorgan niet anders 
beslist.

2 De op de dag, voorafgaand aan 1 januari 2005 voor overgaand gebied geldende provinciale
voorschriften blijven van kracht zolang het bevoegd bestuursorgaan niet anders beslist.
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Artikel 3.

1 Het gedeelte van de binnenstad van Gorinchem dat voor wat betreft de taak kwantiteitsbeheer
van oppervlaktewateren met ingang van 1 januari 2005 overgaat naar het waterschap is
aangegeven op de bij dit reglement behorende kaart.

2 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wijzen de waterstaatswerken in het gebied bedoeld in
het eerste lid aan die op een daarbij bepaalde datum in beheer en onderhoud van de gemeente
Gorinchem naar het waterschap overgaan.

3 Bij de in het tweede lid bedoelde aanwijzing stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
tevens vast in hoeverre een of meer van de desbetreffende onroerende goederen zijn
uitgezonderd van de verplichting ingevolge artikel 5a, tweede lid, van de Waterschapswet, tot
onvoorwaardelijke levering van deze goederen door de gemeente Gorinchem en aanvaarding
daarvan door het waterschap.

4 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geven geen toepassing aan het tweede en derde lid dan
nadat zij Burgemeester en Wethouders van Gorinchem en het dagelijks bestuur van het
waterschap hebben gehoord.

5 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn het bevoegd bestuursorgaan voor wat 
betreft de toepassing van artikel 5a van de Waterschapswet.

Artikel 4.

1 Het algemeen bestuur van het waterschap stelt de rekeningen vast van het laatste dienstjaar
van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en het hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het saldo wordt verantwoord in de rekening van het
waterschap.

2 Voor het tijdvak waarin nog geen begroting voor het waterschap inclusief het overgaand
gebied is vastgesteld, is het dagelijks bestuur bevoegd tot het doen van uitgaven tot ten
hoogste 4/12 gedeelte van het totaal van de bedragen die op de overeenkomstige posten voor
de voor 2004 vastgestelde begrotingen van het waterschap, het hoogheemraadschap Alm en
Biesbosch, het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het
betreffende deel van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden zijn geraamd.

Artikel 5.

De zorg voor de archieven van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het hoogheemraadschap
van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het betreffende deel van het zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden gaat met ingang van 1 januari 2005 over op het waterschap.

Artikel 6.

Met ingang van 1 januari 2005 en zolang de in artikel 2 bedoelde besluiten en voorschriften blijven
gelden, oefenen de bevoegde bestuursorganen en ambtenaren van het waterschap de bevoegdheden uit
die bij de voorschriften aan overeenkomstige bestuursorganen en ambtenaren van het
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden zijn toegekend.
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Hoofdstuk 3

Bestuur

Artikel 7.

1 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dragen de dijkgraaf van het hoogheemraadschap Alm
en Biesbosch eervol ontslag voor aan de Kroon met ingang van 1 januari 2005.

2 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden voor eervol ontslag voor aan de Kroon met ingang
van 1 januari 2005.

Artikel 8.

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van het algemeen reglement wordt het op de dag
voorafgaand aan 1 januari 2005 zittende algemeen bestuur van het waterschap van 36 leden
met ingang van 1 januari 2005 uitgebreid met 21 leden.

2 Van de 21 leden, bedoeld in het eerste lid, worden zeven leden aangewezen door en uit het
algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, tien leden door en uit het
algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
en vier leden door en uit het algemeen bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden.

3 a Van de zeven leden aan te wijzen door het algemeen bestuur van het 
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch worden twee leden aangewezen uit de 
categorie ongebouwd, twee leden uit de categorie gebouwd, twee leden uit de 
categorie ingezetenen en één lid uit de categorie bedrijfsgebouwd, zulks op 
aanbeveling per zetel van de leden behorende tot de betreffende categorie.

b Van de tien leden aan te wijzen door het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden vier leden
aangewezen uit de categorie ongebouwd, vier leden uit de categorie gebouwd en twee
leden uit de categorie ingezetenen, zulks op aanbeveling per zetel van de leden
behorende tot de betreffende categorie.

c Van de vier leden aan te wijzen door het algemeen bestuur van het zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden worden drie leden aangewezen uit de categorie
ingezetenen en één lid uit de categorie bedrijfsgebouwd, zulks op aanbeveling per
zetel van de leden behorende tot de betreffende categorie.

4 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van het algemeen reglement, worden geen
plaatsvervangend leden aangewezen.

5 Het overeenkomstig dit artikel uitgebreide algemeen bestuur van het waterschap heeft een
zittingsduur tot 1 januari 2006.

Artikel 9.

1 In afwijking van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van het algemeen reglement worden aan
het dagelijks bestuur van het waterschap drie leden toegevoegd.
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2 De drie leden, bedoeld in het eerste lid, worden aangewezen door het algemeen bestuur van
het waterschap op voordracht van respectievelijk de zeven, tien en vier leden bedoeld in artikel
8, derde lid.

3 Het overeenkomstig dit artikel uitgebreide dagelijks bestuur heeft een zittingsduur tot 1 januari
2006.

Artikel 10.

Tot 1 januari 2006 worden de afdelingen zo veel mogelijk overeenkomstig de in artikel 31 van het
algemeen reglement bepaalde indeling ingericht.

Artikel 11.

Het dagelijks bestuur van het waterschap draagt zorg voor de voorbereiding van de overkomst van het
overgaand gebied. De voorbereiding, waaronder de voorbereiding van de benodigde besluiten,
geschiedt in overleg met de dagelijkse besturen van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden.

Hoofdstuk 4

Rechtspositie van de ambtenaren en het overig personeel

Artikel 12.

Met ingang van 1 januari 2005 zijn de secretaris van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en de
secretaris van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden eervol uit hun
functie ontheven, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

Artikel 13.

1 De bevoegde bestuursorganen van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden stellen een sociaal statuut
vast. Zij horen bij de voorbereiding van het sociaal statuut een vertegenwoordiging van het
Georganiseerd Overleg van de betrokken waterschappen, of bij het ontbreken van een
Georganiseerd Overleg, de vakorganisaties met aangesloten ambtenaren van het waterschap.

2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid stemmen de bevoegde bestuursorganen van het
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden de voorbereiding van het Sociaal Statuut af met het dagelijks bestuur van het
waterschap.

Artikel 14.

1 De ambtenaren in vaste dienst van het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en het
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gaan met ingang van 1
januari 2005 over in dienst van het waterschap in dezelfde schaal, op dezelfde voet en ook
overigens in dezelfde rechtstoestand als op de dag, voorafgaande aan die datum voor hen
golden, tenzij in of krachtens het voor hen geldende Sociaal Statuut anders is voorzien.
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2 Voor de toepassing van het eerste lid worden onder ambtenaren in vaste dienst mede begrepen
degenen die zijn aangesteld als ambtenaar in tijdelijke dienst dan wel voor de vervulling bij
wijze van proef van een functie, vooruitlopende op een aanstelling in vaste dienst of tijdelijke
dienst, onverminderd de voor de aanstelling geldende voorwaarden, en degenen met wie een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten.

3 De eden en beloften, in verband met hun functie door de in het eerste lid bedoelde ambtenaren
afgelegd, worden geacht mede op de dienstvervulling bij het waterschap betrekking te hebben.

Hoofdstuk 5

Slotbepaling

Artikel 15.

Indien nadere voorzieningen ter uitvoering van dit reglement zijn vereist, worden bij het ontbreken
van een regeling daartoe, deze voorzieningen getroffen door Gedeputeerde Staten, gehoord
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gedeputeerde
Staten van Utrecht.
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Toelichting op het Overgangsreglement

Het overgangsrecht is in een aparte regeling opgenomen. Dit omdat het overgangsrecht naar zijn aard
een tijdelijke functie heeft, in tegenstelling tot het Algemeen reglement dat in beginsel voor
onbepaalde tijd geldt. Dit neemt overigens niet weg dat het overgangsrecht onlosmakelijk met het
Algemeen reglement is verbonden.

Artikel 1
Dit artikel geeft een omschrijving van begrippen die verscheidene keren in dit reglement voorkomen.

Artikel 2
Het eerste lid van dit artikel laat bij de overgang van de oude naar de nieuwe situatie de besluiten van
de op te heffen waterschappen van kracht. Hierbij gaat het om algemeen verbindende voorschriften en
besluiten van algemene strekking zoals peilbesluiten. Of vergunningen van kracht blijven, hangt af
van de op de vergunningen van toepassing zijnde wettelijke regelingen.
Het tweede lid ziet op provinciale verordeningen en andere algemeen verbindende provinciale
voorschriften, onder andere de verordeningen waterhuishouding, waterkwaliteit en waterkering.

Artikel 3
De in het eerste lid bedoelde kaart betreft de bovenstad van Gorinchem, dat nog gedeeltelijk
ongereglementeerd gebied is, namelijk voor het kwantiteitsbeheer van het stedelijk oppervlaktewater.
Het kwantiteitsbeheer van het boezemwater (de rivier de Linge en het Kanaal van Steenenhoek)
berust reeds bij het waterschap Rivierenland. Bij de uitbreiding van het waterschap wordt deze
ongereglementeerde situatie opgeheven en komt ook de taak voor het kwantiteitsbeheer van het
stedelijk oppervlaktewater in de bovenstad van Gorinchem bij het waterschap te liggen.
Artikel 5a van de Waterschapswet vereist dat de waterstaatswerken die qua beheerssituatie overgaan
van een gemeente naar het waterschap, bij of krachtens reglement worden aangewezen. De oude en de
nieuwe beheerder dienen in principe binnen zes maanden na de datum van overgang van het beheer (1
januari 2005) gezamenlijk vast te stellen of een verrekening nodig is en tot welk bedrag. Indien de
oude en de nieuwe beheerder niet binnen de genoemde termijn tot overeenstemming over die
verrekening komen, dan beslissen Gedeputeerde Staten, de oude en de nieuwe beheerder gehoord. Ten
slotte dienen de oude en de nieuwe beheerder in principe binnen twee jaar na de datum van overgang
van het beheer de eigendomsoverdracht van de desbetreffende onroerende goederen te regelen,
voorzover deze onroerende goederen daarvan niet zijn uitgezonderd. Met deze regeling wordt beoogd
te voorkomen dat de overdracht van het beheer en van de eigendom langdurige kwesties zouden
worden. Artikel 3 van dit reglement voorziet in delegatie aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
van de terzake noodzakelijke bevoegdheden. Daarnaast voorziet artikel 3 ook in de overgang van het
onderhoud van de waterstaatswerken.

Artikel 4
Met het eerste lid van dit artikel wordt bereikt dat de rekeningen van de op te heffen waterschappen
kunnen worden afgesloten en verantwoord.

Het tweede lid voorziet erin dat het dagelijks bestuur de nodige uitgaven kan doen zolang de begroting
voor het waterschap nog niet door het algemeen bestuur is vastgesteld.

Artikel 5
Eventueel met streekarchieven getroffen regelingen, ter bewaring van historische, streekgebonden
archiefbescheiden worden door de overgang van de zorg voor de archieven niet aangetast.
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Artikel 6
Dit artikel beoogt buiten twijfel te stellen wie bevoegd is ten aanzien van de uitoefening van
bevoegdheden als opgenomen in de in artikel 2 bedoelde besluiten en voorschriften.

Artikel 7
Met ingang van de inwerkingtredingsdatum zijn de dijkgraven van de op te heffen waterschappen
eervol van hun functie ontheven. Aangezien de dijkgraven door de Kroon zijn benoemd, dient hun bij
koninklijk besluit ontslag te worden verleend.

Artikel 8
Totdat er een nieuw algemeen bestuur is aangetreden zal er worden gewerkt met een tijdelijk bestuur.
De uitbreiding van het waterschap Rivierenland brengt mee dat in dit geval het algemeen bestuur van
het waterschap Rivierenland voor de duur van één jaar zal worden uitgebreid met 21 bestuursleden.
Deze zullen worden gekozen door en uit de algemene besturen van de beide hoogheemraadschappen
en het zuiveringschap. Hierbij is ernaar gekeken dat ieder waterschap in ieder geval voor elke
categorie uit zijn bestuur een of meer extra leden van het nieuwe algemeen bestuur aanwijst. Bij het
bepalen van de aantallen per categorie aan te wijzen bestuursleden is zowel rekening gehouden met de
verhoudingen in de zittende besturen, als met de verhoudingen in het nieuwe bestuur na de
verkiezingen.
“Op aanbeveling van” in het derde lid houdt in dat het algemeen bestuur van de aanbeveling mag
afwijken door een ander lid uit die categorie aan te wijzen.
De aanwijzing van de extra bestuursleden voor het tijdelijk bestuur zal vóór 1 januari 2005
plaatsvinden. Hierdoor zullen deze bestuursleden zich tijdig op hun nieuwe functie kunnen
voorbereiden.
In het vijfde lid is opgenomen dat het tijdelijke bestuur één jaar zitting zal hebben, tot 1 januari 2006.
Er dienen derhalve in 2005 verkiezingen te worden gehouden. Door de betrokken waterschappen is
met klem verzocht om de verkiezingen in 2006 te mogen houden, waarna een verkozen bestuur kan
aantreden op 1 september 2006 of 1 januari 2007. De belangrijkste redenen voor dit verzoek zijn dat
voor het waterschap Rivierenland in 2003 nog verkiezingen zijn gehouden en de toen gekozen
bestuursleden bij verkiezingen in 2005 slechts twee jaar en vier maanden zitting zullen hebben en dat
het tijdelijk bestuur lang genoeg zitting moet hebben om de uitbreiding van het waterschap inhoud te
geven (beleidsmatig en organisatorisch).
In dit overgangsreglement is ondanks het dringende verzoek van de waterschappen toch gekozen voor
de datum van 1 januari 2006, conform het gebruikelijke beleid bij een tijdelijk bestuur. Wij zijn van
mening dat een tijdelijk bestuur vanwege zijn aard zo kort mogelijk zitting moet hebben en vanuit
democratisch oogpunt zo snel mogelijk moet worden vervangen door een gekozen bestuur. Vanaf het
moment waarop wij dit formeel hebben aangegeven aan de waterschappen, was er nog bijna twee jaar
de tijd om aan de uitbreiding van het waterschap zodanig inhoud te geven dat een gekozen bestuur
daar vervolgens mee verder kan. Het overgangsbestuur zelf zal één jaar de tijd hebben. Bij elkaar is
dat naar onze mening ruim voldoende.
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Bijlage E

Aan het college van dijkgraaf en heemraden
van waterschap Rivierenland

In antwoord op uw brieven van 4 februari en 4 maart 2004 deel  ik u het volgende mede.

In uw brieven geeft u mede namens de dagelijkse besturen van Hoogheemraadschap Alm en
Biesbosch, Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden uw zienswijze op een drietal aspecten van het toegezonden
conceptbesluit betreffende de organisatie van het waterbeheer in het rivierengebied.

Onze commissie deelt uw positieve mening ten aanzien van het voorbereidingsproces. Zij betreurt het
dat de indruk bij u is ontstaan dat het gevoerde overleg voor wat betreft de zittingstermijn van het
overgangsbestuur niet 'open' was. De verwijzing tijdens het bestuurlijk overleg naar het gevoerde
vooroverleg van de commissie dient niet te worden opgevat als het niet willen openstaan voor de
argumenten van de waterschappen. Met die verwijzing was slechts bedoeld te zeggen dat het een
gezamenlijk gedragen visie van de Commissie betrof.

In het onderstaande gaan wij achtereenvolgens in op hetgeen u aanvoert ten aanzien van de
zittingsperiode van het overgangsbestuur, stemwaarden voor de categorie bedrijfsgebouwd en het
wegenbeheer in de gemeente Gorinchem.

1 ZITTINGSDUUR OVERGANGSBESTUUR

De  waterschapsbesturen willen de verkiezingen van het nieuwe waterschapsbestuur in 2006 houden,
terwijl onze commissie uitgaat van 2005 als het jaar waarin de verkiezingen dienen plaats te vinden.
Hieronder wordt ingegaan op de in uw brieven aangevoerde argumenten.

� Opmerking waterschappen: De colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en
Noord-Brabant zijn in november 2002 respectievelijk januari 2003 schriftelijk akkoord gegaan
met het plan van aanpak van waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap Alm en
Biesbosch, waarin wordt voorgesteld om per 1 januari 2005 een overgangsbestuur te vormen
en in 2007 bestuursverkiezingen te laten plaatsvinden. In oktober 2003 heeft het Gelders
college ingestemd met een variant, waarbij de zittingstermijn van het overgangsbestuur wordt
gesteld op 1 september 2006. Deze variant is tezamen met de voorkeursvariant van de
waterschappen op 6 november 2003 aan de Gelderse statencommissie voorgelegd. In het
artikel 3, 4 overleg is de commissie (c.q. de respectieve colleges van gedeputeerde staten)
inmiddels voor de derde keer van standpunt gewijzigd ten aanzien van de zittingsduur van het
overgangsbestuur

Reactie commissie: De intentie om in 2007 bestuursverkiezingen te houden, is neergelegd in
paragraaf 6 van het bedoelde plan van aanpak. Een inleidende zin van deze paragraaf luidt: "In
het onderstaande treft u voor wat betreft het overgangsbestuur en de eerste verkiezingen de
huidige ideeën aan van de beide waterschappen, waarover nog overleg zal worden gevoerd in
het kader van de artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet."
Deze zin was opgenomen na voorafgaand ambtelijk overleg tussen het waterschap
Rivierenland en de provincie Gelderland, waarin van de kant van de provincie Gelderland naar
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voren was gebracht, dat het plan van aanpak een stuk van het waterschap Rivierenland en het
Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch is, dat niet in besluitvormende zin kan zien op zaken
die onder de provinciale besluitvorming vallen en dat bovendien nog aan het voorgeschreven
overleg ex artikel 3, 4 Waterschapswet onderhevig is. De instemming met het plan van aanpak
als basis om te komen tot een fusie per 1 januari 2005, impliceerde derhalve geenszins
instemming met die, beperkte, onderdelen die qua besluitvorming des provincies zijn en kan
ook niet zo worden uitgelegd, gezien de aangehaalde zin.
Hierbij zij tevens opgemerkt dat pas na de vaststelling van het plan van aanpak door
Provinciale Staten van Zuid Holland besloten is dat ook het Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en een deel van het zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden bij het waterschap Rivierenland zouden aansluiten, eerst op 1 januari
2007 maar uiteindelijk op 1 januari 2005. Vanzelfsprekend vindt de provinciale
besluitvorming plaats op basis van die laatste ontwikkelingen.

Op 7 oktober 2003 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten positief te oordelen
over uitbreiding per 1 januari 2005 en een gekozen bestuur per 1 september 2006 en
provinciale staten van die provincie te vragen of zij behoefte hadden aan overleg hierover.
Kort hierna heeft echter ambtelijke nog overleg plaatsgevonden bij waterschap Rivierenland.
In dat overleg was de conclusie dat het verstandig zou zijn dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland de brief niet zouden versturen, maar in plaats daarvan de statencommissie alleen
zouden vragen om instemming met de datum van 1 januari 2005. De zittingsduur zou dan aan
de orde komen in het artikel 3, 4 overleg. Naar aanleiding van dit overleg hebben
Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 november 2003 een gewijzigde brief vastgesteld,
waarin enkel over de datum van 1 januari 2005 een uitspraak van de statencommissie wordt
gevraagd. Het bevreemdt ons daarom dat in de brief van de waterschappen nog de
achterhaalde beslissing van gedeputeerde staten van 7 oktober wordt aangehaald.

Uit het bovenstaande blijkt dat de zittingsduur van het overgangsbestuur steeds onderwerp van
bespreking is geweest tussen de provincies en de waterschappen en dat daarin van de zijde van
de provincies steeds duidelijk een voorkeur is uitgesproken voor de datum van 1 januari 2006
als begindatum voor het verkozen bestuur. De commissie heeft enige tijd overwogen om toch
een latere datum te kiezen, zoals de waterschappen aangeven kon met name de gedeputeerde
van de provincie Zuid-Holland daar wel mee leven, maar alles overziende heeft de commissie
uiteindelijk toch voor de datum van 1 januari 2005 gekozen.

� Opmerking waterschappen: Bij de onderhavige samenvoeging van de waterschappen is
geen sprake van een fusie, maar van een integratie. Het waterschap Rivierenland blijft bestaan
en wordt uitgebreid met het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het
gebied van Alm en Biesbosch. Dit betekent dat het vaste beleid van de provincies met
betrekking tot overgangsbesturen niet vanzelfsprekend op de huidige situatie toepassing
behoeft. Toepassing van een ander beleid voor een integratiebestuur zal geen
precedentwerking hebben voor wat betreft de zittingsduur van een (normaal)
overgangsbestuur

Reactie commissie: Het onderscheid tussen een overgangsbestuur en een integratiebestuur is
niet wezenlijk. Het beoogde uitgebreide algemeen bestuur dient zorg te dragen voor de
integratie van de organisatie en de integratie van het beleid, in casu voor een omvangrijk toe te
voegen gebied. Verder is het een bestuur dat de overgang van de oude besturen naar het nieuw
verkozen bestuur moet bewerkstelligen. Het uitgebreide bestuur is dus zowel integratie- als
overgangsbestuur.
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Van groter belang is echter dat het aantal bestuursleden zeer groot is (57), wat mede een reden
is om zo snel mogelijk weer naar een bestuursomvang van normale proporties te komen. Net
als bij gemeentelijke herindelingen is er aanleiding om zo spoedig mogelijk te komen tot een
weer (geheel) gekozen bestuur.

� Opmerking waterschappen: Het is van belang voor bestuurlijke continuïteit zorg te dragen.
Voor deze continuïteit kan worden zorggedragen doordat de toegevoegde bestuurders een
specifieke gebiedskennis hebben, maar ook doordat zij op de hoogte zijn van de eerder vanuit
de waterschappen bestuurlijk vastgelegde beleidslijnen. Een tijdelijk integratiebestuur kan in
dat licht een goede rol vervullen bij de ambtelijke en bestuurlijke integratie die na 2005 verder
moet worden gerealiseerd.

Reactie commissie: Ook nieuwe bestuursleden kunnen, als de stemgerechtigden dat belangrijk
vinden, worden gekozen op hun specifieke gebiedskennis. Dus het is niet zo dat nieuwe
bestuursleden bij voorbaat onbekend met het gebied zijn. Bovendien zal bij een nieuwe
verkiezing - naar verwachting - een deel van de zittende bestuursleden opnieuw worden
gekozen. Deze herkozen leden kunnen mede voor de gewenste continuïteit zorgdragen.
Tenslotte mag ook van de ambtelijke organisatie worden verwacht dat zij het nieuwe bestuur
adequaat informeert over het gevoerde en uitgestippelde beleid.
Er zal hoe dan ook een nieuw bestuur moeten worden gekozen. Hoe eerder dat bestuur leiding
kan geven aan het integratieproces hoe beter. Aan dit proces kan beter sturing worden gegeven
met een blik op de toekomst, dan met een blik op de achterliggende periode.

� Opmerking waterschappen: Vanuit het oogpunt van democratische legitimatie kan worden
gesteld, dat voor het Gelderse deel van het gebied sprake is van een reguliere democratische
legitimatie, omdat binnen de wettelijke termijnen verkiezingen zullen hebben plaatsgevonden.
Voor dit deel van het gebied is het vanuit het oogpunt van geloofwaardigheid zelfs ongewenst
om op korte termijn opnieuw verkiezingen te houden. In juni 2003 is aan de stemgerechtigden
gevraagd hun stem uit te brengen op bestuurskandidaten vanuit de (gerechtvaardigde)
verwachting dat deze stem gedurende een periode van vier jaar van invloed zou zijn.

Reactie commissie: De democratische legitimatie is het beste gediend met een volledig direct
gekozen bestuur in plaats van met een gedeeltelijk direct gekozen bestuur. Aan de
stemgerechtigden valt uit te leggen dat de omstandigheden ingrijpend zijn gewijzigd,
waardoor eerder dan viel te voorzien opnieuw een beroep op de stemgerechtigden dient te
worden gedaan.

� Opmerkingen waterschappen: Verkiezingen in 2006 geeft een betere spreiding van de
verkiezingen. In de brief van 4 maart 2004 wordt gewezen op het kabinetsstandpunt over het
IBO wat betreft een landelijke verkiezingsdatum, naar verwachting in 2008. Dit zou leiden tot
een aantal verkiezingen kort op elkaar, waarbij de zittingstermijn van het gekozen bestuur niet
kan worden voltooid. Bovendien leidt een aantal waterschapsverkiezingen kort op elkaar tot
een verkeerde beeldvorming over het waterschap. Tenminste één verkiezing (kosten ten
minste € 1.000.000,--) zou moeten vervallen. Uitgaande van landelijke verkiezingen in 2008
bent u van mening dat twee varianten in overweging dienen te worden genomen:
� Verkiezingen in najaar 2006, installatie per 1 januari 2007, geen verkiezingen in 2008,

maar wel in 2012;
� Geen verkiezingen in 2005, 2006 of 2007, maar aansluiten bij de landelijke

verkiezingen in 2008.
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Reactie commissie: De Unie van Waterschappen is aan het inventariseren in welk jaar het
beste landelijke waterschapsverkiezingen kunnen worden gehouden. Dit lijkt 2008 te zijn
omdat 20 waterschappen in 2004 verkiezingen houden. Gedachte is dat de landelijke
verkiezing meteen ook volgens de nieuwe bestuurssamenstelling plaatsvindt, dus dat er eerst
een wetswijziging (en reglementswijziging) plaatsvindt. Mocht die wetswijziging nog even op
zich laten wachten, dan is verkiezing in 2009 ook nog in beeld, of uiterlijk 2010, naar de
verwachting van de Commissie althans.
Mede gegeven de onzekerheid over het jaar van landelijke verkiezingen heeft de Commissie
besloten de gekozen lijn te handhaven: in 2005 verkiezingen zodat het overgangsbestuur
slechts één jaar zitting heeft en er voor de gebieden van de beide hoogheemraadschappen na
zes jaar weer een keer verkiezingen plaatsvinden. Het kan zijn dat het verkozen bestuur
vervolgens slechts drie jaar zitting heeft (2008), maar daar is dan (opnieuw) een goede reden
voor, namelijk het houden van één landelijke verkiezing voor waterschappen.
Variant 1 is niet wenselijk omdat het overgangsbestuur dan twee volle jaren zitting heeft.
Indien in 2008 verkiezingen worden gehouden met een nieuwe bestuurssamenstelling dan is
het bovendien niet wenselijk dat het waterschap Rivierenland nog vier jaar de oude
bestuurssamenstelling houdt.
Variant 2 is niet wenselijk omdat het overgangsbestuur dan vier volle jaren zitting heeft.

2 STEMWAARDEN VOOR CATEGORIE BEDRIJFSGEBOUWD

Opmerking waterschappen: In het waterschap Rivierenland zullen vijf Kamers van
Koophandel liggen. De Kamer van Koophandel Utrecht ligt alleen voor Vianen binnen het
gebied van het waterschap, maar zal wel 48 stemmen hebben. U stelt daarom voor in het
reglement te bepalen dat gedeputeerde staten voor deze Kamer een waarde van de stem van
een lid van die Kamer vaststellen, waardoor die Kamer feitelijk minder stemmen heeft. De
Waterschapswet maakt dit mogelijk.

Reactie commissie: de Commissie heeft dit voorstel overgenomen.

3 TAAKGEBIED WEGEN TE GORINCHEM

Opmerking waterschappen: De gemeente Gorinchem ligt slechts voor een deel in het
huidige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Waterschap
Rivierenland zal slechts voor dat deel de wegentaak hebben. U verzoekt om de wegentaak uit
te breiden tot heel Gorinchem. Dit omdat de gemeente Gorinchem een einde wil maken aan de
ongelijke behandeling van haar inwoners. De inwoners binnen het taakgebied betalen namelijk
een wegenomslag aan het waterschap, die erbuiten niet. Voor Rivierenland is het aantrekkelijk
omdat er een substantieel belastinggebied voor de wegenzorg bij komt.

Reactie commissie: De Commissie wil vooralsnog de huidige situatie handhaven. Het beleid
van Gelderland is dat de lokale wegenzorg een taak van de gemeente is. In de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden zal in de toekomst een gemeentelijke herindeling plaatsvinden, waarna
wellicht het wegenbeheer aan de gemeenten kan worden overgedragen. Mogelijk kan reeds
eerder een basis worden gevonden voor overdracht. De ongelijkheid binnen Gorinchem is
gemakkelijker te verklaren vanuit de historische situatie dan dat de uitbreiding aan de nieuwe
groep belastingplichtigen valt uit te leggen. Tenslotte verzet de geest van de Wet herverdeling
wegenbeheer zich tegen uitbreiding van het taakgebied. Zoals reeds de bedoeling was zal met
het nieuwe bestuur worden besproken hoe in de toekomst om te gaan met het wegenbeheer.
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Tenslotte deel ik u mede dat de Commissie in het kabinetstandpunt over landelijke
waterschapsverkiezingen geen aanleiding ziet voor het voeren van nader bestuurlijk overleg.

De Commissie heeft het ontwerpbesluit met toelichting en bijlagen, betreffende de organisatie van het
waterbeheer in het rivierengebied vastgesteld. Deze stukken zullen nu conform de wettelijke
procedure ter inzage worden gelegd.

Hoogachtend,

Commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet


