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Aan Provinciale Staten,
Inleiding

Voorgeschiedenis
In uw vergadering van 8 december 2014 hebt u een wijziging van de Waterverordening provincie Utrecht 2009
vastgesteld. Met deze wijziging werd onder meer uitvoering gegeven aan de verplichting op grond van de
Waterwet om vaarwegbeheerders aan te wijzen. In het kader van die aanwijzing moeten ook de reglementen voor
de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV) worden gewijzigd.
Die wijziging houdt in dat de vaarwegtaak uit die reglementen wordt geschrapt.
Essentie / samenvatting
De wijziging van de reglementen voor HDSR en AGV bevat naast het schrappen van de vaarwegtaak twee
wijzigingen die verband houden met wetswijzigingen. Dat zijn:

de bepaling omtrent de benoeming van de vertegenwoordigers in het algemeen bestuur door de Kamer van


Koophandel wordt gewijzigd;
de bepaling betreffende het tijdstip van benoeming van de leden van het dagelijks bestuur na de
verkiezingen wordt geschrapt (wordt geregeld in de gewijzigde Waterschapswet).

Daarnaast is nog de volgende specifieke wijziging aangebracht in het reglement voor HDSR:



de maximale omvang van het dagelijks bestuur wordt verhoogd (wordt maximaal 5 leden).

Gelijktijdig is de Waterverordening HDSR 2009 op een drietal punten gewijzigd. Die wijzigingen zijn:
1.

een aanpassing van de kaart met de regionale waterkeringen;

2.

het aanpassen van de verordening aan een recente wijziging van de Waterwet, waarbij de goedkeuring door
gedeputeerde staten van het waterbeheerplan is komen te vervallen;

3.

het schrappen van de voorgeschreven procedure voor projectplannen.

De wijzigingen zijn toegelicht in de toelichting op elk van de ontwerpbesluiten (zie de bijlagen 1, 2 en 3).
Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de ontwerpbesluiten of de toelichting.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Uitvoering geven aan de wettelijke opdracht om voor de regionale wateren in deze provincie het vaarwegbeheer
te regelen. De regelgeving actualiseren en in overeenstemming brengen met wettelijke bepalingen.
Financiële consequenties
Geen.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
Geen. Het dagelijks bestuur van elk van de waterschappen stemt in met de wijzigingen.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
N.v.t.
Effecten op duurzaamheid
Geen. De voorliggende besluiten betreffen de taakomschrijving, de inrichting van het bestuur en procedures, niet
de wijze waarop de waterschappen hun taak uitvoeren.
Voorgesteld wordt de bijgevoegde besluiten mede vast te stellen

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerpbesluit 1
Besluit van provinciale staten van Utrecht van 9 februari 2015 en van Zuid-Holland van (datum) tot
wijziging van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008

Provinciale staten van Utrecht en van Zuid-Holland;
Op voorstel van de commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet;
Gelet op artikel 6 van de Waterschapswet;

Besluiten:

Artikel I
Het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 20081 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 5, derde lid, komt te vervallen.
B
Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor de categorie bedrijven worden twee vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koophandel op
voordracht van de regionale raad van de Regio Noordwest. Deze regio is aangeduid in het Besluit
vaststelling regio’s van 2 januari 2014 van de Kamer van Koophandel (Stcrt. 2014, 1215).
C
In artikel 10 wordt ‘vier’ gewijzigd in: vijf
D
Artikel 11 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.
E
Artikel 12 vervalt

Artikel II
1.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven
provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 september 2014.
Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 18 maart 2015, als het laatst uitgegeven provinciaal blad waarin
dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na die datum.

1 Provinciaal blad van Utrecht 2008, 19; provinciaal blad van Zuid-Holland 2008, 23; laatstelijk gewijzigd bij besluit van
provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009, provinciaal blad 2009, 60
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2.

In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel A, ten aanzien van een vaarweg of een gedeelte
daarvan gelegen in het gebied van de provincie Utrecht of Zuid-Holland, in werking met ingang van het
tijdstip waarop het besluit van provinciale staten van Utrecht of van Zuid-Holland tot aanwijzing van
vaarwegbeheerders in werking treedt. Als bedoeld besluit tot aanwijzing van vaarwegbeheerders reeds in
werking is getreden, treedt artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het laatst uitgegeven provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt dat onderdeel terug tot
en met dat tijdstip van inwerkingtreding.

Utrecht, 9 februari 2015
Voorzitter,

Griffier,

Den Haag, (datum)
Voorzitter,

Griffier,
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Ontwerpbesluit 2
Ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
2008

Provinciale staten van Noord-Holland, provinciale staten van Utrecht en provinciale staten van Zuid-Holland, ieder
voor zover het hun bevoegdheid betreft:
Gelezen de voordracht van de commissie ex artikel 6 Waterschapswet;
Overwegende dat uit hoofde van een adequate organisatie van het vaarwegbeheer het wenselijk is de
taakopdracht van het hoogheemraadschap in het reglement van bestuur te wijzigen;
Overwegende dat het voorts wenselijk is om het reglement van bestuur te wijzigen in verband met een
organisatiewijziging van de Kamer van Koophandel;
Gelet op artikel 6 van de Waterschapswet;

BESLUITEN:
Artikel I
Het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de aanduiding ‘nr. 1’.
2. In het derde lid vervalt de zinsnede ‘en in artikel 23, derde lid’.
B
In artikel 5 vervallen het derde en vierde lid.
C
Artikel 8, tweede lid, vervalt en wordt vervangen door:
De leden, bedoeld in artikel 7, onderdeel d, worden benoemd door de Kamer van Koophandel op voordracht van
de regionale raad van de Regio Noordwest van de Kamer van Koophandel.
D
Artikel 11 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.

E
Artikel 12 vervalt
F
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Artikel 23 vervalt.
G
De bij dit reglement behorende kaart nr. 1, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt vervangen door de bij dit besluit
behorende kaart met het opschrift: Kaart als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Reglement van bestuur voor
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008.
Artikel II
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatste uitgegeven
provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat onderdeel B van artikel I in werking
treedt, al naar gelang een vaarweg of een gedeelte daarvan is gelegen in het gebied van de provincie NoordHolland, Utrecht of Zuid-Holland, met ingang van het tijdstip waarop het besluit van provinciale staten van elk van
die provincies tot aanwijzing van vaarwegbeheerders als bedoeld in artikel 3.2 van de Waterwet in werking treedt.
Indien dat besluit van provinciale staten reeds in werking is getreden treedt onderdeel B van artikel I in werking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven provinciaal blad waarin dit besluit wordt
geplaatst en werkt dat onderdeel terug tot en met dat tijdstip van inwerkingtreding.
2. Onderdeel C van artikel I werkt terug tot en met 1 september 2014.

Haarlem, ………
Provinciale Staten van Noord-Holland,
voorzitter,

griffier,

Utrecht, 9 februari 2015
Provinciale Staten van Utrecht,
voorzitter,

griffier,

Den Haag, ………..
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
voorzitter,

griffier,
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Bijlage bij ontwerpbesluit 2
Kaart als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht 2008
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Ontwerpbesluit 3

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 9 februari 2015 en van Zuid-Holland van (datum) tot
wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009

Provinciale staten van Utrecht en van Zuid-Holland;
Op voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht en van Zuid-Holland;
Gelet op artikel 2.4 van de Waterwet en artikel 145 van de Provinciewet;
Besluiten:
Artikel I
De Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 20092 wordt als volgt gewijzigd:
A
De bij deze verordening behorende kaartbijlage 1, bedoeld in artikel 2.1, wordt vervangen door de bij dit besluit
behorende kaart met het opschrift: Bijlage 1. Kaart als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterverordening
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.
B
Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift ‘Goedkeuring; toezending’ wordt vervangen door: Toezending.
2. In het eerste lid vervallen na ‘vaststelling’ de woorden ‘ter goedkeuring’.
3. Het tweede lid komt te luiden:
2.Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na de vaststelling aan de ingevolge artikel 3.2
geraadpleegde bestuursorganen en aan de minister van Infrastructuur en Milieu
C
Titel 4.3 komt te vervallen.

2 Provinciaal blad van Utrecht 2009, 59; provinciaal blad van Zuid-Holland 2009, 88
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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 van de provincie Utrecht of Zuid-Holland, waarin dit besluit wordt geplaatst.
Utrecht, 9 februari 2015

Voorzitter,

Griffier,

Den Haag, (datum)

Voorzitter,

Griffier,
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Bijlage bij ontwerpbesluit 3
Bijlage 1. Kaart als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
2009
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Toelichting
1.

Inleiding

Algemeen
In uw vergadering van 8 december 2014 hebt u een wijziging van de Waterverordening provincie Utrecht 2009
vastgesteld. Met deze wijziging werd onder meer uitvoering gegeven aan de verplichting op grond van de
Waterwet om vaarwegbeheerders aan te wijzen. In het kader van die aanwijzing moeten ook de reglementen voor
de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV) worden gewijzigd.
Die wijziging houdt in dat de vaarwegtaak uit die reglementen wordt geschrapt.
De wijziging van de reglementen voor HDSR en AGV bevat naast het schrappen van de vaarwegtaak twee
wijzigingen die verband houden met wetswijzigingen. Dat zijn:

de bepaling omtrent de benoeming van de vertegenwoordigers in het algemeen bestuur door de kamer van


Koophandel wordt gewijzigd;
de bepaling betreffende het tijdstip van benoeming van de leden van het dagelijks bestuur na de
verkiezingen wordt geschrapt (wordt geregeld in de gewijzigde Waterschapswet).

Daarnaast is nog de volgende specifieke wijziging aangebracht in het reglement voor HDSR:

de maximale omvang van het dagelijks bestuur wordt verhoogd (wordt maximaal 5 leden).
Gelijktijdig is de Waterverordening HDSR 2009 op een drietal punten gewijzigd. Die wijzigingen zijn:
2.

een aanpassing van de kaart met de regionale waterkeringen;

3.

het aanpassen van de verordening aan een recente wijziging van de Waterwet, waarbij de goedkeuring
door gedeputeerde staten van het waterbeheerplan is komen te vervallen;

4.

het schrappen van de voorgeschreven procedure voor projectplannen.

De wijzigingen zijn toegelicht in de Nota van toelichting bij elk van de ontwerpbesluiten (zie de bijlagen 1, 2 en 3).
Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Procedure
De in dit voorstel opgenomen ontwerpbesluiten hebben betrekking op regelgeving voor interprovinciale
waterschappen. Die besluiten moeten worden vastgesteld door Provinciale Staten van de provincies in het gebied
waarvan het desbetreffende waterschap is gelegen. Bij HDSR zijn dat de provincies Utrecht en Zuid-Holland en
bij AGV ook nog de provincie Noord-Holland.
De reglementswijzigingen (ontwerpbesluiten 1 en 2 met bijbehorende stukken) zijn voorbereid door een
zogenoemde commissie ex artikel 6 Waterschapswet, bestaande uit de gedeputeerde met de portefeuille Water
van de provincies in het gebied waarvan het waterschap is gelegen. Bij HDSR zijn dat de provincies Utrecht en
Zuid-Holland en bij AGV ook nog de provincie Noord-Holland.
De wijziging van de Waterverordening HDSR 2009 (ontwerpbesluit 3 met bijbehorende stukken) is voorbereid
door ons college en GS van Zuid-Holland.
Inspraak
De ontwerpbesluiten 1 en 3 (HDSR) hebben gedurende de periode van 19 september tot en met 30 oktober
2014 ter inzage gelegen en ontwerpbesluit 2 (AGV) gedurende de periode van 11 september tot en met 23
oktober 2014. Tevens zijn de ontwerpbesluiten voor commentaar toegezonden aan het desbetreffende
waterschapsbestuur en de ontwerpbesluiten 1 en 2 aan de Kamer van Koophandel.
Er is één zienswijze ingediend omtrent ontwerpbesluit 1 en één omtrent ontwerpbesluit 3. De Nota’s van
beantwoording (zie bijlagen 4 en 5) bevatten een samenvatting van de bedenkingen en de reactie van de
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commissie ex artikel 6 Waterschapswet resp. van GS van Utrecht en van Zuid-Holland daarop. De zienswijzen
hebben niet geleid tot aanpassing van de ontwerpbesluiten of de toelichting.
1

Wettelijke grondslag

Art. 6 Waterschapswet, art. 2.4 Waterwet en art. 145 Provinciewet.
5.

Beoogd effect

Uitvoering geven aan de wettelijke opdracht om voor de regionale wateren in deze provincie het vaarwegbeheer
te regelen. De regelgeving actualiseren en in overeenstemming brengen met wettelijke bepalingen.
6.

Effecten op duurzaamheid

Geen. De voorliggende besluiten betreffen de taakomschrijving, de inrichting van het bestuur en procedures, niet
de wijze waarop de waterschappen hun taak uitvoeren.
7.

Argumenten

Het is wenselijk dat de regelgeving actueel is en in overeenstemming met de wet.
8.

Kanttekeningen

Geen.
9.

Financiën

N.v.t.
10.

Realisatie

Elk van de besluiten treedt in werking op het in het besluit aangegeven tijdstip van inwerkingtreding.
11.

Juridisch

De tekst van de ontwerpbesluiten en de gevolgde procedure voldoen aan de wettelijke vereisten.
12.

Europa

N.v.t.
13.

Communicatie



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




commentaar toegezonden aan belanghebbende instanties;
De Nota’s van beantwoording zullen worden gezonden aan de ‘indieners’ van de zienswijzen;
De besluiten worden gepubliceerd in het provinciaal blad.

14.

Bijlagen
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Zie de inhoudsopgave op pag. 1.Bijlage 1
Wijziging Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008
Nota van toelichting
Dit wijzigingsbesluit voorziet in de volgende vier wijzigingen:
1. het vaarwegbeheer wordt als reglementaire taak geschrapt;
2. de instantie die de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven benoemt wordt gewijzigd;
3. de maximale omvang van het college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt verhoogd; en
4. de bepaling betreffende het tijdstip van benoeming van het dagelijks bestuur na de verkiezingen wordt
geschrapt.
Deze vier, in artikel I opgenomen wijzigingen evenals artikel II, waarin de inwerkingtreding van dit besluit is
geregeld, worden hieronder toegelicht.
Artikel I, onderdeel A (artikel 5 Taak van het waterschap)
Op grond van de Waterwet moeten de provincies bij provinciale verordening vaarwegbeheerders aanwijzen.
Hieraan wordt voor de in Utrecht gelegen wateren uitvoering gegeven door aanpassing van de Waterverordening
provincie Utrecht 2009 en voor de in Zuid-Holland gelegen wateren door vaststelling van een nieuwe
vaarwegenverordening Zuid-Holland. Daarmee worden in die beide verordening alle bepalingen op provinciaal
niveau over het vaarwegbeheer bij elkaar gebracht. De in reglementen voor waterschappen nog voorkomende
bepalingen over het vaarwegbeheer kunnen daarmee komen te vervallen. Dit onderdeel voorziet daarin voor het
Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008. De in dat reglement opgenomen vaarwegen zijn
deels in Utrecht en deels in Zuid-Holland gelegen.
Artikel I, onderdeel B (artikel 8 Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels)
Op 1 januari 2014 is de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel in werking getreden (Staatsbladen 2013, 507
en 508). Die wet bevat een wijziging van artikel 14, derde lid, van de Waterschapswet. Die wijziging houdt in dat
de vertegenwoordigers van de categorie bedrijven worden benoemd door de Kamer van Koophandel 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.
Op grond van artikel 3, eerste lid, van genoemde Wet op de Kamer van Koophandel heeft de Kamer van
Koophandel vijf regio’s vastgesteld. Uit die indeling blijkt dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is
gelegen in twee regio’s, te weten in de Regio Noordwest (het gebied van de provincies Noord-Holland, Flevoland
en Utrecht) en in de Regio Zuidwest (het gebied van de provincies Zuid-Holland en Zeeland). Dat betekent dat in
het reglement geregeld moet worden op welke wijze de benoeming plaatsvindt van de vertegenwoordigers van de
categorie bedrijven.
In het huidige eerste lid van artikel 8 zijn twee zetels toegekend aan de categorie bedrijven. Bij de totstandkoming
van het reglement zijn het aantal vervuilingseenheden alsmede de WOZ-waarde van bedrijven als maatstaf
gehanteerd voor het belang van de categorie bedrijven bij de taakuitoefening door het waterschap. Die maatstaf
is gehanteerd bij de verdeling van de geborgde zetels en bij de aanwijzing van de benoemende instantie voor de
zetels bedrijfsgebouwd. Het ligt in de rede dat ook nu te doen.
Verreweg het grootste deel van het aantal vervuilingseenheden en van de WOZ-waarde van bedrijven in het
gebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kan toegerekend worden aan bedrijven die zijn
gelegen in de Regio Noordwest. In verband hiermee is in het nieuwe eerste lid van artikel 8 bepaald dat de
benoeming door de Kamer van Koophandel van de twee vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven
geschiedt op voordracht van de regionale raad van de Regio Noordwest.
Artikel I, onderdeel C (artikel 10 Omvang college van dijkgraaf en hoogheemraden)
Op grond van artikel 40, tweede lid, van de Waterschapswet kan bij reglement worden bepaald welk aantal leden
het dagelijks bestuur ten minste en ten hoogste telt.
In overeenstemming met de destijds door het bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
geuite wens is in artikel 10 van het reglement het aantal hoogheemraden bepaald op ten hoogte vier.
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Bij brief van 8 januari 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden aangegeven dat het met het oog
op de vorming van een college dat kan rekenen op brede steun vanuit het algemeen bestuur gewenst wordt
geacht om de mogelijkheid te hebben om ten hoogste vijf hoogheemraden te benoemen.
Met de in dit onderdeel opgenomen wijziging is tegemoetgekomen aan dat verzoek en is het maximaal aantal
leden van het dagelijks bestuur bepaald op vijf.
De reglementair bepaalde maximale omvang van het dagelijks bestuur van de andere in Utrecht gelegen
waterschappen bedraagt eveneens vijf (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) dan wel zes (het
waterschap Rivierenland en het waterschap Vallei en Veluwe).
Artikel I, onderdelen D en E (artikel 11, lid 1 Benoeming hoogheemraden; artikel 12 Ingang benoeming
hoogheemraden)
De Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (Staatsblad 2014, 63) voorziet er door wijziging van de Kieswet en
de Waterschapswet in 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.
Omdat de periode tussen de verkiezingsdag en de installatie van het nieuwe algemeen bestuur nog maar acht
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 bedoelde helft heeft bereikt.
De in het eerste lid van artikel 11 en de in artikel 12 van het reglement opgenomen regeling betreffende de
benoeming van de hoogheemraden, het tijdstip waarop die benoeming ingaat en de plaatsvervanging door de
voorzitter is niet in overeenstemming met het gewijzigde artikel 41 van de Waterschapswet en dient om die reden
te worden geschrapt.
Artikel II
Eerste lid
De wijzigingen die zijn opgenomen in de onderdelen B en C van artikel I houden verband met de
waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015. Dit artikel voorziet erin dat in het geval dit besluit later in werking
treedt dan de verkiezingsdatum, de desbetreffende bepalingen terugwerken.
Onderdeel B werkt terug tot en met 1 september 2014. Dit houdt verband met de benoemingsprocedure die door
de Kamer van Koophandel wordt gevolgd.
Onderdeel C werkt terug tot en met 18 maart 2015, de verkiezingsdatum. Het is wenselijk dat vanaf die dag ten
behoeve van de coalitiebesprekingen duidelijkheid bestaat over de mogelijke maximumomvang van het dagelijks
bestuur.
Tweede lid
Het is wenselijk dat de bepaling die voorziet in het vervallen van de vaarwegtaak op hetzelfde tijdstip in werking
treedt als het besluit waarbij de aanwijzing van vaarwegbeheerders wordt geregeld. Die aanwijzing wordt
geregeld bij provinciale verordening. Omdat de in het huidige reglement opgenomen vaarwegen deels zijn
gelegen in de provincie Utrecht en deels in de provincie Zuid-Holland is het tijdstip van inwerking van onderdeel A
van artikel I verschillend gesteld. Al naar gelang een vaarweg in Utrecht of Zuid-Holland is gelegen geldt het
tijdstip van inwerkingtreding van de Utrechtse of de Zuid-Hollandse verordening waarin de aanwijzing van
vaarwegbeheerders is geregeld.
Goedkeuring
Omdat met de wijziging die is opgenomen in onderdeel A van artikel I de taak van het waterschap wordt
gewijzigd, behoeft dit besluit op grond van artikel 5, lid 2, van de Waterschapswet de goedkeuring van de minister
van Infrastructuur en Milieu.
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Bijlage 2
Wijziging Reglement van bestuur Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Toelichting
Algemeen
De voorliggende wijziging van het reglement heeft betrekking op de nieuwe regeling van het regionale
vaarwegbeheer. Op grond van de Waterwet moeten de provincies bij provinciale verordening vaarwegbeheerders
aanwijzen. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben hieraan uitvoering gegeven door
aanpassing van de regelgeving voor de vaarwegen. Dat heeft ertoe geleid dat in de desbetreffende
verordeningen alle bepalingen op provinciaal niveau voor het vaarwegbeheer bij elkaar zijn gebracht. Het
voorgaande brengt met zich dat het vaarwegbeheer uit de taakopdracht van het waterschap in zijn reglement van
bestuur geschrapt kan worden. Dit besluit voorziet daarin voor het Reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008.
Vanwege de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, is ook
artikel 14, derde lid, van de Waterschapswet gewijzigd. In de nieuwe wet is bepaald dat er één KvK is, die bestaat
uit één centrale raad en is onderverdeeld in regionale raden (voorheen waren dit verschillende KvK’s, twaalf in
totaal). Dit betekent dat de benoeming van waterschapsbestuurders voortaan zal geschieden door de KvK op
voordracht van de regionale raad van de regio Noordwest van de KvK (art. 54 Wet KvK). Dit heeft geleid tot een
wijziging van artikel 8 lid 2 van het reglement, waarin eerder werd gesproken van drie verschillende KvK’s en
waar nu een regionale raad wordt genoemd.
Voorts worden enkele bepaling geschrapt betreffende het tijdstip van benoeming van het dagelijks bestuur na de
verkiezingen, vanwege de inwerkingtreding van de gewijzigde Waterschapswet en de Kieswet inzake de
waterschapsverkiezingen.
Tot slot zijn enige wijzigingen van ondergeschikt belang doorgevoerd.
Artikelsgewijs
Artikel I
A
De verwijzing in artikel 3 naar artikel 23, derde lid vervalt omdat artikel 23 vervalt (zie ook onder F).
B
Deze wijziging omvat het schrappen van de taken ‘zorg voor vaarwegen’ en ‘zorg voor toepassing
Scheepvaartverkeerswet’ (nautisch beheer).
C
Op 1 januari 2014 is de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel in werking getreden (Staatsbladen 2013, 507
en 508). Die wet bevat een wijziging van artikel 14, derde lid, van de Waterschapswet. Die wijziging houdt in dat
de vertegenwoordigers van de categorie bedrijven worden benoemd door de Kamer van Koophandel 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.
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Op grond van artikel 3, eerste lid, van genoemde Wet op de Kamer van Koophandel heeft de Kamer van
Koophandel vijf regio’s vastgesteld. De regio’s zijn aangeduid in het Besluit vaststelling regio’s van 2 januari 2014
van de Kamer van Koophandel (Stcrt. 2014, 1215). Uit die indeling blijkt dat het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht is gelegen in twee regio’s, te weten in de regio Noordwest (het gebied van de provincies NoordHolland, Flevoland en Utrecht) en in de regio Zuidwest (het gebied van de provincies Zuid-Holland en Zeeland).
Dat betekent dat in het reglement geregeld moet worden op welke wijze de benoeming plaatsvindt van de
vertegenwoordigers van de categorie bedrijven.
In het huidige tweede lid van artikel 8 zijn drie zetels toegekend aan de categorie bedrijven. Bij de totstandkoming
van het reglement zijn het aantal vervuilingseenheden alsmede de WOZ-waarde van bedrijven als maatstaf
gehanteerd voor het belang van de categorie bedrijven bij de taakuitoefening door het waterschap. Die maatstaf
is gehanteerd bij de verdeling van de geborgde zetels en bij de aanwijzing van de benoemende instantie voor de
zetels bedrijfsgebouwd. Het ligt in de rede dat ook nu te doen.
Verreweg het grootste deel van het aantal vervuilingseenheden en van de WOZ-waarde van bedrijven in het
gebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht kan toegerekend worden aan bedrijven die zijn
gelegen in de regio Noordwest. In verband hiermee is in het nieuwe tweede lid van artikel 8 bepaald dat de
benoeming door de Kamer van Koophandel van de drie vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven
geschiedt op voordracht van de regionale raad van de regio Noordwest.
D en E
De Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (Staatsblad 2014, 63) voorziet er door wijziging van de Kieswet en
de Waterschapswet in 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.
Omdat de periode tussen de verkiezingsdag en de installatie van het nieuwe algemeen bestuur nog maar acht
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 42 in plaatsvervanging door de voorzitter totdat het aantal leden
van het dagelijks bestuur dat in functie is bedoelde helft heeft bereikt.
De in het eerste lid van artikel 11 en de in artikel 12 van het reglement opgenomen regeling betreffende de
benoeming van de leden van het dagelijks bestuur, het tijdstip waarop die benoeming ingaat en de
plaatsvervanging door de voorzitter, is niet in overeenstemming met het gewijzigde artikel 41 van de
Waterschapswet en dient om die reden te worden geschrapt.
F
Artikel 23 is geschrapt omdat de betreffende bepalingen van overgangsrecht zijn uitgewerkt.
G
Heeft tot doel het vaststellen van een nieuwe kaart bij het reglement waarop de voorheen aangegeven
vaarwegen van de kaart zijn geschrapt.
Artikel II
1. De wijzigingen van het reglement treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
laatste uitgegeven provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst. Uitzondering hierop zijn de bepalingen over
het schrappen van de zorg voor de vaarwegen en het schrappen van de zorg voor toepassing van de
Scheepvaartverkeerswet (nautisch beheer). Het schrappen van deze bepalingen treedt in werking op het moment
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dat er een regeling is getroffen in een provinciale verordening waarin op grond van artikel 3.2 Waterwet een
overheidslichaam wordt aangewezen dat belast is met het vaarwegbeheer. Dit kan betekenen dat deze
bepalingen gebiedsgewijs in werking treden; namelijk wanneer in één van de betreffende provincies waarin het
waterschap is gelegen, een dergelijke provinciale verordening van kracht wordt, dan vervallen voor dat gebied de
taak ‘zorg voor de vaarwegen’ en de taak ‘zorg voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet’. Dit is zo
geregeld omdat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland elk hun eigen planning hebben voor het tot
stand laten komen van een nieuwe regeling voor het vaarwegbeheer op grond van de Waterwet.
Het uitgangspunt voor deze overgangsbepaling is dat er niet twee regelingen van toepassing kunnen zijn voor
hetzelfde onderwerp. Tot in 2014 stond de zorg voor de vaarwegen in het reglement van het waterschap. Op
grond van de Waterwet wordt de regeling van het vaarwegbeheer vanaf uiterlijk 22 december 2015 vastgelegd in
een provinciale verordening per provincie (art. 3.2 Waterwet). Deze overgangsbepaling regelt dat.
2. In verband met de voorbereidingen voor de benoeming van de vertegenwoordigers voor het algemeen bestuur
die door de Kamer van Koophandel moeten worden gedaan voorafgaand aan de verkiezingen in maart 2015,
wordt aan artikel I onder C terugwerkende kracht verleend tot en met 1 september 2014.
Omdat met deze wijziging de taak van het waterschap wordt gewijzigd, behoeft dit besluit op grond van artikel 5,
lid 2, van de Waterschapswet de goedkeuring van de minister van Infrastuctuur en Milieu.
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Bijlage 3
Wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
Nota van toelichting
Dit wijzigingsbesluit bevat de volgende drie wijzigingen:
1. een aanpassing van de kaart met de regionale waterkeringen;
2. het aanpassen van de verordening aan een recente wijziging van de Waterwet, waarbij de goedkeuring door
gedeputeerde staten van het waterbeheerplan is komen te vervallen;
3. het schrappen van de voorgeschreven procedure voor projectplannen.
De drie wijzigingen worden hieronder toegelicht.
Artikel I, Onderdeel A
De aanpassing van de kaart met regionale waterkeringen die als bijlage 1 behoort bij de verordening, houdt in dat
een aantal waterkeringen is geschrapt.
Geschrapt zijn de volgende waterkeringen:

De Haarrijnkaden, gelegen ten noordwesten van Maarssen. Deze kaden zijn afgegraven en vervangen door
een kunstwerk in de primaire waterkering langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kunstwerk heeft de
waterkerende functie van de kaden overgenomen.

De kaden langs een viertal voorboezems. Deze hebben geen waterkerende functie meer, omdat de
voorboezem afsluitbaar is. Dit zijn de:
o Voorboezem Verlengde Bijleveld ten zuiden van Kockengen;
o Voorboezem Rietveld, grenzend aan de Oude Rijn ten westen van Woerden;
o Voorboezem Weiland en de Bree, grenzend aan de Oude Rijn tussen Woerden en Bodegraven;
o Voorboezem Bodegraven, grenzend aan de Oude Rijn in Bodegraven.
Artikel I, Onderdeel B
Bij een wijziging van de Waterwet (Stb. 2014, 21) is de goedkeuring door gedeputeerde staten van het
waterbeheerplan komen te vervallen. In verband hiermee is artikel 3.3 tekstueel aangepast. Gehandhaafd is de
bepaling in het eerste lid dat het waterbeheerplan wordt toegezonden aan gedeputeerde staten van Utrecht en
van Zuid-Holland.
In het tweede lid zijn de woorden ‘na de goedkeuring’ gewijzigd in ‘na de vaststelling’ en is de aanduiding van de
desbetreffende minister geactualiseerd.
Artikel I, Onderdeel C
In artikel 5.4 van de Waterwet is bepaald dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de
beheerder geschiedt overeenkomstig een door hem vast te stellen projectplan. In aansluiting daarop is artikel 4.9
(het enige artikel van titel 4.3) van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
bepaald dat een dergelijk projectplan wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, dit vanwege de bij een dergelijk besluit betrokken belangen van derden.
In de bestuurspraktijk is echter gebleken dat het regelmatig voorkomt dat bij een projectplan voor veelal kleinere
werken geen belangen van derden in het geding zijn. Het volgen van de afdeling 3.4-procedure is in die situaties
niet nodig en tevens ongewenst vanwege de optredende vertraging en de extra kosten. In verband daarmee
voorziet dit wijzigingsbesluit in het schrappen van titel 4.3 en daarmee van artikel 4.9. Daarmee wordt aan het
waterschapsbestuur overgelaten om per geval te beoordelen of voor de uitvoering van een projectplan de
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd moet worden.
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Bijlage 4
Nota van beantwoording zienswijze bij ontwerpbesluit 1
Vastgesteld door de commissie ex artikel 6 Waterschapswet
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008 heeft
gedurende de periode van 19 september tot en met 30 oktober 2014 ter inzage gelegen. Omtrent dit
ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend, en wel door VNO-NCW Utrecht en MKB Nederland Midden. Deze
zienswijze is ontvangen op 30 oktober 2014 en is daarom binnen de gestelde termijn ingediend.
Het onderstaande bevat een samenvatting van de inhoudelijke bedenkingen en de reactie daarop van de
commissie ex artikel 6 Waterschapswet. Ook wordt aangegeven of deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing
van het ontwerpbesluit dan wel de toelichting.
Zienswijze van VNO-NCW Utrecht en MKB Nederland Midden
Samenvatting zienswijze
(1) Aanpassing aantal zetels dagelijks bestuur (DB).
Vanuit het bedrijfsleven wordt bepleit om reglementair te borgen dat ten minste twee DB-zetels worden toegekend
aan specifieke categorieën van belanghebbenden, één aan een vertegenwoordiger van de categorie bedrijven en
één aan een vertegenwoordiger van de fractie agrarisch/ongebouwd. Beide categorieën dienen in het DB
vertegenwoordigd te zijn om de desbetreffende belangen in de uitvoering voldoende te waarborgen. Door
coalitievorming bij HDSR in de bestuursperiode 2009-2015 was de fractie bedrijven niet in DB vertegenwoordigd
en daardoor niet een onderdeel van de aansturing van de DB-taken van het waterschap. Besluitvorming en
uitvoering binnen een functionele democratie zou op basis van consensus moeten plaatsvinden vanuit de
onderscheiden categorieën en niet op basis van coalitiedenken. Een bijkomende reden is het recent verschenen
Nieuwe Deltaplan, dat aangeeft welke (schadelijke) effecten overstromingen kunnen hebben op de economie. Het
economisch belang dat in de provincie Utrecht beschermd moet worden, is erg groot. Dat rechtvaardigt een
zwaardere (en een verzekerde) stem voor het bedrijfsleven in het DB.
(2) Het belang van de gewenste bescherming van de economie en de economische waarden rechtvaardigt ook
een andere verdeling van de geborgde zetels in het algemeen bestuur (AB). Uitgaande van de huidige situatie
van zeven geborgde zetels in het AB, bepleiten we vanuit het bedrijfsleven herstel van de oorspronkelijk door
HDSR en GS voorgestelde verdeling van de geborgde zetels: voor de fractie agrarisch/ongebouwd handhaving
van de drie zetels, voor de fractie natuur één zetel in plaats van twee en voor de fractie bedrijven drie zetels in
plaats van twee. Gelet op de waarde in het economisch verkeer zou het belang voor bedrijven in feite uitkomen
op vier zetels. Na bestuurlijke weging zijn drie zetels gerechtvaardigd. Dit sluit aan bij de zetelverdeling van het
AB in de andere in Utrecht gelegen waterschappen. Vanuit het perspectief van de economische waarde is de
kans op schade aan fysieke natuur van geheel andere orde dan de schade die kan optreden bij een
bedrijventerrein of een woonwijk. Waar de natuur in geval van waterschade een grote mate van zelfherstellend
vermogen heeft, is dat bij bedrijfsmatige processen niet aan de orde. Ook de financiële bijdrage die het
bedrijfsleven levert aan de waterschappen is vele malen groter dan die van natuurorganisaties. Voorts wordt het
belang van natuur goed vertegenwoordigd door de fracties die de categorie inwoners vertegenwoordigen.
Reactie commissie ex artikel 6 Waterschapswet
(1) Betreffende de samenstelling van het DB is in artikel 40, lid 1 van de Waterschapswet bepaald dat ten minste
één lid van het DB gekozen wordt uit de bestuursleden die de specifieke categorieën vertegenwoordigen. Dat zijn
de drie belangencategorieën die de geborgde zetels in het AB bezetten, te weten bedrijven, agrarisch en natuur3.
In het tweede lid van artikel 40 is bepaald dat bij reglement een bandbreedte kan worden vastgesteld voor de
omvang van het dagelijks bestuur. Hieraan is uitvoering gegeven door in artikel 10 te bepalen welk aantal leden
het DB ten hoogste telt. Dat is thans 4 en wordt op grond van deze reglementswijziging 5.
Genoemd tweede lid geeft provinciale staten echter niet de bevoegdheid iets te regelen omtrent de bezetting van
het DB. De wetgever heeft ervoor gekozen dat over te laten aan de partijen die op basis van de verkiezingsuitslag
zitting hebben in het AB. De enige door de wetgever daaraan gestelde beperking betreft de hiervoor genoemde
eis dat ten minste één lid wordt gekozen uit de bestuursleden die de specifieke categorieën vertegenwoordigen.
3 De bezetting van de geborgde zetels geschiedt op basis van benoeming. De bezetting van de overige zetels, de zogenaamde
vrije zetels, geschiedt op basis van de verkiezingsuitslag. Die zetels worden bezet door de categorie ingezetenen.
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(2) Op grond van de volgende overwegingen is de commissie niet tegemoetgekomen aan de wens om de
verdeling van de geborgde zetels te wijzigen ten gunste van bedrijven:
1. Provinciale staten van Utrecht hebben in 2009 omtrent deze verdeling bij amendement een expliciete keuze
gemaakt. Zij hebben het aantal geborgde zetels bepaald op 7 (het wettelijke minimum) en de verdeling van
die zetels tussen bedrijven, agrarisch en natuur gesteld op 2 -3 -2 (het voorstel was 3-3-1). Provinciale staten
van Zuid-Holland hebben provinciale staten van Utrecht daarin gevolgd. Er zijn geen gewijzigde
omstandigheden die aanleiding geven daarop terug te komen.
2. Na de waterschapsverkiezingen in maart 2015 vindt er een evaluatie van die verkiezingen plaats door het
Rijk. Bij die evaluatie worden ook de ‘geborgde zetels’ betrokken. Gelet op die evaluatie is het ongewenst
tussentijds wijzigingen aan te brengen in de verdeling van de geborgde zetels.
3. In het ontwerpbesluit is niet voorzien in een wijziging van de verdeling van de geborgde zetels. Die verdeling
is om die reden buiten de inspraak gebleven. Een wijziging in die zetelverdeling is echter als een
‘zwaarwegende’ wijziging aan te merken. Hiervoor zou alsnog de in de Waterschapswet voorgeschreven
procedure moeten worden gevolgd. Los van de hiervoor genoemde inhoudelijke argumenten, de tijd tot de
verkiezingen in maart 2015 is daarvoor te kort.
4. Een vergelijkbaar initiatiefvoorstel dat de fractie Bedrijven in het AB van HDSR begin dit jaar heeft ingediend
bij dat AB om provinciale staten te verzoeken de bestuurssamenstelling aan te passen door bedrijven een
extra zetel toe te kennen ten koste van natuur (dus het ongedaan maken van het amendement van
provinciale staten van Utrecht) heeft geen meerderheid gekregen.
Voorstel commissie ex artikel 6 Waterschapswet
Geen aanpassingen.
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Bijlage 5
Nota van beantwoording zienswijze bij ontwerpbesluit 3
Het ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
heeft gedurende de periode van 19 september tot en met 30 oktober 2014 ter inzage gelegen. Omtrent dit
ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend, en wel door de Stichting Achmea Rechtsbijstand namens de heer
B.H.C.M. van Deuren en mevrouw M. van Deuren te Kamerik. Deze zienswijze is ontvangen op 29 oktober 2014
en is derhalve binnen de gestelde termijn ingediend.
Het onderstaande bevat een samenvatting van de inhoudelijke bedenkingen en de reactie daarop van
gedeputeerde staten van Utrecht en van Zuid-Holland. Ook wordt aangegeven of deze zienswijze heeft geleid tot
aanpassing van het ontwerpbesluit dan wel de toelichting.
Zienswijze van de Stichting Achmea Rechtsbijstand
Samenvatting zienswijze
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft in 2005 en 2007 de watergebiedsplannen
Zegveld & Oud Kamerik en Kamerik & Kockengen vastgesteld. Deze gebiedsplannen maakten het mogelijk het
waterpeil in die polders versneld te laten zakken. Cliënten zijn sinds 2011 in overleg met HDSR over de gevolgen
van deze peilverlaging voor hun woning en in het bijzonder de fundering. De woning van cliënten staat namelijk
op heipalen en deze zouden door het verlagen van het waterpeil permanent boven water komen te staan.
Cliënten hebben bezwaar tegen het wijzigen van de standaardprocedure voor het voorbereiden van een
projectplan. Zij hebben vernomen dat deze wijziging ook betrekking heeft op lopende procedures/projectplannen,
dus ook op het projectplan Kamerik Meijzijde en Teylingen. Cliënten vrezen dat de hun eerder gedane
toezeggingen met betrekking tot onder andere een financiële tegemoetkoming en een onderzoek naar de meest
doelmatige oplossing voor het beschermen van de fundering ter zijde kan worden geschoven. Cliënten missen in
de voorgestelde wijziging een overgangsregeling.
Reactie GS
Met het schrappen van artikel 4.9 komt de verplichting te vervallen voor het waterschapsbestuur om voor alle
projectplannen de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te volgen. Omdat niet
bij alle projectplannen belangen van derden betrokken zijn wordt aan het waterschapsbestuur overgelaten om per
geval te beoordelen of de procedure van genoemde afdeling 3.4 gevolgd moet worden.
Bij watergebiedsplannen zijn veel belangen van derden betrokken. Het waterschapsbestuur blijft op grond van het
zorgvuldigheidsbeginsel dat is neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht gehouden voor dat soort
projectplannen een inspaakprocedure te volgen om zicht te krijgen op de belangen die in het geding zijn. Voor
peilbesluiten die vaak onderdeel uitmaken van een watergebiedsplan, blijft overigens op grond van artikel 4.6 van
de Waterverordening HDSR 2009 de verplichting bestaan tot het volgen van de procedure van afdeling 3.4 Awb.
De voorgestelde wijziging geldt voor nieuwe gevallen. Procedures die zijn doorlopen of al zijn gestart worden
hiermee niet ongedaan gemaakt. In deze situatie is een overgangsregeling niet nodig.
De voorgestelde wijziging betreffende de procedure kan een eerder gemaakte inhoudelijke toezegging niet
opzijzetten. Beide zaken staan geheel los van elkaar.
Voorstel GS
Geen aanpassingen.
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