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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

 

Voorgeschiedenis 

In uw vergadering van 23 april 2012 hebt u het Reglement waterschap Vallei en Veluwe mede vastgesteld 

Bij besluit van 9 februari 2015 hebt u wijzigingen in de reglementen voor het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden en voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld die vergelijkbaar zijn met 

voorliggend wijzigingsbesluit.   

      

Essentie / samenvatting 

Het is noodzakelijk dat het Reglement waterschap Vallei en Veluwe op een aantal punten wordt gewijzigd. Het 

gaat hierbij om wijzigingen van technische aard. Twee wijzigingen vloeien voort uit wetswijzigingen. Eén wijziging 

betreft een correctie in de taakomschrijving van het waterschap. 

De wijzigingen zijn toegelicht in de toelichting op het ontwerpbesluiten (zie de bijlagen 1). Kortheidshalve wordt 

daarnaar verwezen. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het reglement actualiseren en in overeenstemming brengen met wettelijke bepalingen. 

 

Financiële consequenties 

Geen.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
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Geen. Het dagelijks bestuur van elk van de waterschappen stemt in met de wijzigingen.  

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Geen. Het gaat om een reglementswijziging van technische aard. 

 

Effecten op duurzaamheid 

Geen. Het voorliggende besluit betreft de taakomschrijving, de inrichting van het bestuur en procedures, niet de 

wijze waarop het waterschappen zijn taak uitvoert. 

 

Voorgesteld wordt het bijgevoegde besluit mede vast te stellen 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerpbesluit  

 

 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND, UTRECHT EN OVERIJSSEL 

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Utrecht en Overijssel; 

 

Gelet op artikel 6 van de Waterschapswet; 

 

BESLUITEN 

 

Ieder voor zover ze bevoegd zijn; 

 

Artikel I 

Het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe wordt als volgt gewijzigd: 

 

A In artikel 2.3, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van dat lid door een komma 

een zinsnede toegevoegd, luidende: hieronder mede begrepen het zuiveren van stedelijk afvalwater dat 

afkomstig is vanuit het beheersgebied van een aangrenzende waterbeheerder en dat om doelmatigheidsredenen 

wordt gezuiverd op een zuiveringtechnisch werk dat in beheer is bij het waterschap. 

 

B Artikel 3.3, tweede lid, komt te luiden:  

Voor de categorie bedrijven worden drie vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koophandel, waarvan 

twee vertegenwoordigers op voordracht van de regionale raad van de Regio Oost en één vertegenwoordiger op 

voordracht van de regionale raad van de Regio Noordwest. De betreffende regio’s zijn aangeduid in het Besluit 

vaststelling regio’s (Stcrt. 2014, 1215). 

 

C Artikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd: 

 1 Het eerste lid vervalt. 

 2 De leden 2 tot en met 5 worden vernummerd tot 1 tot en met 4. 

 

D Artikel 3.7 vervalt. 
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Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven 

Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst. Onderdeel A van artikel I werkt terug tot 1 januari 2013. 

Onderdeel B van artikel I werkt terug tot en met 1 september 2014. Onderdelen C en D van artikel I werken terug 

tot en met 18 maart 2015. 

 

 

Arnhem, (datum) 

Provinciale Staten van Gelderland 

 

 

 

 

 

 

voorzitter griffier 

 

 

Utrecht, 21 september 2015 

Provinciale Staten van Utrecht 

 

 

 

 

 

 

voorzitter griffier 

 

 

Zwolle, (datum) 

Provinciale Staten van Overijssel 

 

 

 

 

 

 

voorzitter griffier 
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Toelichting 

 

0. Inleiding 

 

Algemeen 

Het is wenselijk c.q. noodzakelijk dat het Reglement waterschap Vallei en Veluwe op een aantal punten wordt 

gewijzigd. Dat betreft de volgende drie technische wijzigingen: 

1. In de taakomschrijving wordt op verzoek van het waterschap Vallei en Veluwe (WVV) opgenomen dat de 

zorg voor het zuiveren van stedelijk afvalwater tevens omvat het zuiveren van afvalwater dat afkomstig is uit 

het gebied van een aangrenzende waterbeheerder wanneer dat doelmatig is. Deze bepaling die om fiscaal-

technische redenen wel in andere reglementen is opgenomen was abusievelijk niet opgenomen in het 

reglement voor WVV. 

2. De instantie die de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven in het waterschapsbestuur benoemt moet 

worden gewijzigd als gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel en een daarmee 

samenhangende wijziging van de Waterschapswet. De zetelverdeling als zodanig blijft ongewijzigd. 

3. De bepaling betreffende het tijdstip van benoeming van de leden van het dagelijks bestuur na de 

verkiezingen moet worden geschrapt, omdat de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen hierin voorziet. 

De wijzigingen zijn toegelicht in de Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit (bijlage 1). 

Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 

 

Procedure 

Het voorliggende besluiten moeten worden vastgesteld door Provinciale Staten van de provincies in het gebied 

waarvan WVV is gelegen. Dat zijn de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel.   

De reglementswijzigingen is voorbereid door GS van Gelderland   

 

Inspraak 

Het ontwerpbesluit heeft gedurende de wettelijke termijn  van zes weken ter inzage gelegen. Tevens is het 

ontwerpbesluit voor commentaar toegezonden aan het waterschapsbestuur en aan de Kamer van Koophandel. 

Er is geen zienswijze ingediend.  

 

1. Wettelijke grondslag 

Art. 6 Waterschapswet. 

 

2. Beoogd effect 

Het reglement actualiseren en in overeenstemming brengen met wettelijke bepalingen. 

 

3. Effecten op duurzaamheid 

Geen. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op de taakomschrijving, de inrichting van het bestuur en procedures, 

niet de wijze waarop het waterschap zijn taak uitvoert.  

 

4. Argumenten 

Het is wenselijk dat de regelgeving actueel is en in overeenstemming met de wet.  

 

5. Kanttekeningen 

Geen. Het gaat om een reglementswijziging van technische aard.  

 

6. Financiën 

N.v.t. 
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7. Realisatie 

De wijziging van het reglement treedt in werking na publicatie in het provinciaal blad van de drie betrokken 

provincies  

 

8. Juridisch 

De tekst van het ontwerpbesluit en de gevolgde procedure voldoen aan de wettelijke vereisten. 

 

9. Europa 

N.v.t. 

 
10. Communicatie 

 De ontwerpbesluiten hebben gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen en zijn voor 

commentaar toegezonden aan belanghebbende instanties; 

 De besluiten worden gepubliceerd in het provinciaal blad. 

 

11. Bijlage 

Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit
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Bijlage  

 

Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe 

 

Nota van toelichting 

 

Dit wijzigingsbesluit voorziet in de volgende wijzigingen: 

1. De taakomschrijving wordt gewijzigd; 

2. De instantie die de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven benoemt wordt gewijzigd; 

3. De bepalingen betreffende het tijdstip van benoeming en de ingang van benoeming van het dagelijks bestuur 

na de verkiezingen worden geschrapt. 

Deze in artikel I opgenomen wijzigingen alsmede artikel II, de inwerkingtredingsbepaling, worden hieronder 

toegelicht. 

 

Artikel I, onderdeel A (artikel 2.3, tweede lid, Taak van het waterschap) 

In de reglementen van het voormalige Waterschap Vallei en Eem en het voormalige Waterschap Veluwe staat in 

de taakomschrijving opgenomen dat bij de zorg voor het zuiveren van afwalwater, onder afvalwater mede wordt 

begrepen het stedelijk afvalwater dat afkomstig is vanuit het beheersgebied van een aangrenzende 

waterkwaliteitsbeheerder en om doelmatigheidsredenen wordt gezuiverd op een zuiveringtechnisch werk in 

beheer bij het waterschap. Bij de fusie van Waterschap Vallei en Eem met Waterschap Veluwe is dit abusievelijk 

niet in het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe opgenomen. De taakomschrijving wordt hierop aangepast. 

 

Artikel I, onderdeel B (artikel 3.3, tweede lid, Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels) 

Op 1 januari 2014 is de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel (Wet KvK) in werking getreden (Staatsbladen 

2013, 507 en 508). In die wet is tevens een wijziging van de Waterschapswet opgenomen. In de Waterschapswet 

is bepaald dat de Kamer van Koophandel de vertegenwoordigers van de categorie bedrijven benoemen. 

Voldoende binding met de desbetreffende regio is voor deze benoemingen van groot belang vanwege het 

decentraal functioneel waterschapsbestuur en de koppeling tussen belang, betaling en zeggenschap. De 

vertegenwoordigers van de categorie van bedrijven worden daarom benoemd op voordracht van de regionale 

raad van de regio van de Kamer van Koophandel die gelegen is in het gebied van het desbetreffende 

waterschap. Indien binnen het gebied van een waterschap meer dan één regio gelegen is, wordt bij reglement 

bepaald op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen. In het Besluit vaststelling regio's 

(Staatscourant 2014, 1215) heeft de Kamer van Koophandel de volgende regio’s vastgesteld: 

- Regio Noord: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

- Regio Oost: de provincies Overijssel en Gelderland. 

- Regio Noordwest: de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. 

- Regio Zuid: de provincies Limburg en Noord-Brabant. 

- Regio Zuidwest: de provincies Zuid-Holland en Zeeland. 

Waterschap Vallei en Veluwe is gelegen in regio's Oost en Noordwest. Om deze reden dient bij reglement te 

worden bepaald op welke wijze de regionale raden tot een voordracht komen.  

 

Om het systeem zo transparant en eenvoudig mogelijk te houden, hebben wij er in overleg met het waterschap 

voor gekozen elke regionale raad, naar rato van het aantal leden en het belang van de regionale raad bij de 

taakbehartiging, een vastgesteld aantal vertegenwoordigers te laten voordragen. De verhouding tussen het aantal 

leden van de regionale raad en het belang van de regionale raad bij de taakbehartiging door het waterschap is 

bepalend voor de vastgelegde keuze. Bij de bepaling van de verhouding tussen het aantal leden van de regionale 

raad en het belang van de regionale raad bij de taakbehartiging door het waterschap is gekeken naar het aantal 

vervuilingseenheden en de WOZ-waarde per regionale raad.  

 

Artikel I, onderdelen C en D (artikel 3.6, eerste lid, Benoeming heemraden, artikel 3.7 Ingang benoeming 

heemraden) 

Met de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (Staatsblad 2014, nr. 63) wordt de Kieswet en de 

Waterschapswet gewijzigd in die zin dat er gecombineerde stembusverkiezingen worden gehouden voor 

Provinciale Staten en de categorie ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap. Die gecombineerde 

verkiezingen vinden voor de eerste keer plaats op 18 maart 2015. Op grond van de gewijzigde Kieswet eindigt de 

zittingsperiode van de huidige algemene besturen op 26 maart 2015. 
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Omdat de periode tussen de verkiezingsuitslag en de installatie van het nieuwe algemeen bestuur nog maar 

enkele dagen is, is in het gewijzigde artikel 41 Waterschapswet bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur 

aanblijven totdat minstens de helft van hun opvolgers is benoemd en deze benoemingen zijn aanvaard. Als 

uiterste datum voor het vormen van een nieuw dagelijks bestuur geldt een termijn van drie maanden. Deze 

bepaling geldt ook voor de leden die niet opnieuw tot lid van het algemeen bestuur zijn gekozen of benoemd. 

Voorts voorziet het nieuwe zesde lid van artikel 41 in plaatsvervanging door de voorzitter totdat het aantal leden 

van het dagelijks bestuur dat in functie is de bedoelde helft heeft bereikt.  

De in het eerste lid van artikel 3.6 en de in artikel 3.7 van het reglement opgenomen regeling betreffende de 

benoeming van de hoogheemraden, het tijdstip waarop die benoeming ingaat en de plaatsvervanging door de 

voorzitter is met het gewijzigde artikel 41 van de Waterschapswet overbodig geworden en wordt om die reden 

geschrapt.  

 

Artikel II 

De wijzigingen opgenomen in de onderdelen C en D van artikel I houden verband met de 

waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 en werken derhalve terug tot de verkiezingsdatum. Onderdeel B 

werkt terug tot en met 1 september 2014, vanwege de benoemingsprocedure die door de Kamer van Koophandel 

is gevolgd. Onderdeel A werkt terug tot 1 januari 2013, de datum van de fusie van Waterschap Vallei en Eem met 

Waterschap Veluwe. 

 

 


