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VOORWOORD

De veranderingen in het wettelijke toezichtinstru
mentarium door onder andere de Wet modernise
ring waterschapsbestel en de Waterwet geven 
aanleiding om de wijze van toezichthouden te 
actualiseren. Dit biedt tevens de mogelijkheid om 
het provinciale toezicht op het waterschap te 
integreren in één document. Tot nu toe ontbrak 
een integrale notitie over het provinciaal toezicht 
op het waterschap. Deze notitie beschrijft de wijze 
waarop de provincie het toezicht op het water
schap in de praktijk invult. Met de notitie weet het 
waterschap op voorhand wat ze van de provincie 
kan verwachten. Het uitgangspunt bij het toezicht 
is vertrouwen in een professioneel opererende 
waterschapsorganisatie die is toegerust om zijn 
taken adequaat uit te oefenen.

In het kader van het herijken van het provinciaal 
toezicht zijn gesprekken gevoerd met het water
schap, andere provincies, IPO, Flevolandse ge
meenten, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat. Ook zijn toezicht
notities van andere provincies geraadpleegd. 
Hieruit zijn verschillende aandachtspunten naar 
voren gekomen, die samen met de uitgangspunten 
voor het interbestuurlijk toezicht, zoals verwoord 
door het kabinet in 2005 en Commissie Oosting, als 
handvatten zijn gebruikt voor het herijken van het 
provinciaal toezicht op het waterschap.

Gedeputeerde Staten hebben een (grond)wettelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het water
schap en voert op basis hiervan toezicht uit op het 
waterschap. Daarnaast is de provincie verantwoor
delijk voor het vaststellen van doelen voor het 

regionale watersysteem (inclusief de regionale 
waterkeringen) en de daarbij behorende kaders, 
normen en beleid. De provincie moet voor een 
bepaalde taak kunnen nagaan of het waterschap de 
doelen ook daadwerkelijk haalt. 

Benadrukt dient te worden dat er behalve toezicht 
natuurlijk ook sprake is van samenwerking en 
afstemming tussen provincie en waterschap. Deze 
onderwerpen worden uitgewerkt op management
niveau. Deze notitie richt zich alleen op het 
interbestuurlijke toezicht. Hierdoor kan het lijken 
dat er heel veel toezicht bestaat en dat de provin
cie hier veel meer in gaat doen. Dit is niet het 
geval, maar is het gevolg van de complete beschrij
ving in één samenhangend document die nu voor 
het eerst is gemaakt.

Ten tijde van het opstellen van deze notitie zijn 
rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven in gesprek gegaan om tot 
maatregelen te komen voor een doelmatiger 
waterbeheer. Deze maatregelen zijn vastgelegd in 
een Bestuursakkoord Water, dat op 23 mei 2011 is 
ondertekend door het rijk IPO, VNG, UvW en 
VEWIN. De verwachting is dat de afspraken in het 
bestuursakkoord Water zullen leiden tot enkele 
aanpassingen van het provinciale toezicht.  Zo is 
bijvoorbeeld in het bestuursakkoord afgesproken 
dat de provinciale goedkeuring van het waterbe
heerplan komt te vervallen. Zodra dergelijke 
wijzigingen wettelijk worden verankerd zal de 
provincie haar relevante beleid en regelgeving 
hierop aanpassen. Deze notitie zal op dat moment 
ook aangepast worden.
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INLEIDING

1.1 Aanleiding

Gedeputeerde Staten van Flevoland houden 
toezicht op Waterschap Zuiderzeeland. Dit interbe
stuurlijk toezicht vloeit voort uit de Grondwet en is 
verder uitgewerkt in de Waterschapswet en de 
Waterwet. Met de komst van de Waterwet in 2009 
is het toezichtsinstrumentarium gewijzigd. Een 
belangrijke aanleiding hiervoor was het rapport 
van IPO en Unie van Waterschappen “Afstemmen 
van taken in het regionaal waterbeheer” uit 2005. 
In dit rapport is aangegeven dat in de toekomst 
minder behoefte bestaat aan provinciale goedkeu
ring van allerlei waterschapsbesluiten. Ook wordt 
in het rapport aangegeven dat in de toekomst meer 
heil wordt verwacht van een instrument als een 
aanwijzing vooraf, dan het vernietigen van beslui
ten achteraf. Door de veranderingen in het wette
lijk toezichts instrumen tarium wordt een andere 
invulling van de rol van de provincies verwacht. 
Het provinciale toezicht op het waterschap zal zich 
moeten ontwikkelen van een reactieve houding 
naar een meer proactieve –sturende houding. Met 
andere woorden: het toezicht verschuift van 
toezicht achteraf naar meer sturing vooraf. 

Daarnaast is met de commissies Alders en Oosting 
een stelselwijziging in gang gezet van het interbe
stuurlijk toezicht (IBT). Deze stelselwijziging heeft 
betrekking op het gehele interbestuurlijk toezicht. 
Kern van de veranderingen vormen het opschonen 
van het instrumentarium en een eenvoudiger 
verantwoordelijkheidsverdeling. Een gevolg hiervan 
is dat de provincies in beginsel ook toezichthouder 
worden op de gemeenten en het Rijk terugtreedt. 
Dit betekent dat het provinciale toezicht op het 
waterschap afgestemd zal moeten worden met het 
overige interbestuurlijke toezicht.

Het waterschap heeft als functionele democratie, 
met als taak het waterbeheer, een bijzondere 
positie in het Nederlandse staatsbestel. Via de 
provincie wordt het functionele bestuur van het 
waterschap ingepast in het algemeen provinciaal 
beleid. Het provinciale toezicht is daarom ruimer 
opgezet dan het overige interbestuurlijke toezicht, 
zoals het toezicht op gemeenten.1

1 Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangemen
ten (Cie Oosting), Van specifiek naar generiek, 2007, p. 71.

De komst van de Waterwet, de herijking van het 
interbestuurlijk toezicht, de verdere politisering 
van het waterschapsbestel, maar ook discussies 
rond de wateropgave in Flevoland en het ontbreken 
van een samenhangend, in één document vervat, 
provinciaal kader voor het toezicht op het water
schap geven aanleiding om het provinciaal toezicht 
op het waterschap te actualiseren. Met deze 
notitie geeft de provincie aan op welke wijze ze 
haar toezichthoudende rol richting het waterschap 
concreet zal invullen. 

1.2 Wat wordt verstaan onder 
interbestuurlijk toezicht (IBT)?

In de praktijk blijkt dat het begrip toezicht nog wel 
eens tot misverstanden leidt. Het begrip toezicht 
is als het ware een ‘containerbegrip’, waar ieder
een een eigen beeld bij heeft. Voor het begrip 
toezicht wordt in deze notitie aangesloten bij de 
definitie die door de commissie Oosting is gehan
teerd: 

‘Het uitoefenen van toezicht is de bevoegdheid tot 
het verzamelen van informatie over de vraag of 
een handeling of zaak voldoet aan de daaraan 
gestelde eisen, het zich daarna vormen van een 
oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding 
daarvan interveniëren.’

In navolging van de Bestuurlijke Werkgroep Alders 
verstaat de Commissie Oosting onder interbestuur
lijk toezicht: 

‘interbestuurlijk toezicht is het geheel van proces-
sen dat plaatsvindt in het kader van de rechtsbe-
trekkingen tussen het Rijk, de provincies, de 
gemeenten, de Wgr-regio’s en de waterschappen 
die gaan over de beoordeling van de taakbeharti-
ging van de lagere door de hogere overheden.’

In juridische termen is interbestuurlijk toezicht de 
wettelijke bevoegdheid van het hogere bestuursor
gaan de provincie om de rechtskracht van 
beslissingen van het andere bestuursorgaan het 
waterschap dwingend te beïnvloeden, hetzij 
vooraf (goedkeuring, aanwijzing) hetzij achteraf 
(schorsing, vernietiging). 

1
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De uitgangspunten voor het provinciaal toezicht 
zijn onder meer gebaseerd op de zes principes van 
goed toezicht uit het kabinetsstandpunt uit 2005.2 
Zie voor een overzicht van deze principes  
bijlage 1.

1.3 Verhouding provinciaal en 
rijkstoezicht

De provincie is op grond van de Grondwet en 
Waterschapswet dé toezichthouder op het water
schap. De provincie houdt integraal toezicht op het 
waterschap. De toezichthoudende rol van het Rijk 
op het waterschap verloopt in principe getrapt via 
de provincie. Dit geldt niet alleen voor interventie, 
maar in principe ook voor het verkrijgen van 
informatie. Op grond van de Waterwet heeft de 
minister (na het horen van de provincie) wel een 
directe aanwijzingsbevoegdheid richting het 
waterschap indien bovenregionale of internationale 
belangen dat noodzakelijk maken.

2  KVoT; TK nr. 27 831, nr. 15

1.4 Verhouding Gedeputeerde Staten en 
Algemene Vergadering

Naast toezicht door Gedeputeerde Staten vindt er 
ook controle plaats binnen het waterschap. Dit 
gebeurt door de Algemene Vergadering en de 
rekenkamercommissie. Deze controle is gericht op 
de taken die het waterschap uitoefent (de water
staatskundige verzorging van een gebied). Het 
toezicht door de provincie richt zich vooral op het 
bewaken van de eenheid van beleid tussen ver
schillende bestuurslagen. Dit komt tot uiting bij 
het afstemmen van verschillende belangen, zoals 
ruimtelijke ordening, water, archeologie, volksge
zondheid, milieu, duurzaamheid en economie. De 
zorg voor deze belangen is onder meer verankerd 
in het Omgevingsplan. Met het toezicht op het 
waterschap borgt de provincie dat het waterschap 
de uitgangspunten van het Omgevingsplan op de 
juiste wijze meeneemt in het eigen beleid.

Bovendien oefent de provincie toezicht op het 
waterschap uit in gevallen waarin zij wettelijke 
taken opgedragen heeft gekregen. Financieel 
toezicht en toezicht op besluitvorming zijn onder
delen van deze vorm van toezicht. Daarbij richt 
het toezicht van de provincie zich op het gehele 
waterschap, inclusief de besluiten van de Algeme
ne Vergadering.
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VISIE OP TOEZICHT

2.1 Drie sporen van provinciaal toezicht

Bij het uitoefenen van het toezicht op de taakuit
oefening van het waterschap kan het volgende 
onderscheid gemaakt worden:

1. Beleidsgericht toezicht
2. Financieel gericht toezicht
3. Kwaliteitsgericht toezicht

2.2 Beleidsgericht toezicht

In het provinciaal toezicht zal beleidsgericht 
toezicht centraal blijven staan. Het gaat dan met 
name om na te gaan of het waterschap bij zijn 
taakuitoefening voldoende invulling geeft aan de 
door Europa, het rijk en provincie gestelde doelen. 
Dit betekent dat de provincie ook let op de 
afstemming van het waterbeheer met andere 
beleidsdoelen, zoals natuur of economische 
doelen. Ook de financiële middelen maken deel uit 
van de voortgangsbesprekingen.

In het Omgevingsplan Flevoland legt de provincie 
de hoofdlijnen van het te voeren waterbeleid vast 
met de daartoe behorende aspecten van het 
provinciaal ruimtelijk beleid. De strategische 
doelen uit het Omgevingsplan moeten vervolgens 
nader worden uitgewerkt in het beheerplan van 
het water schap. Dit beheerplan moet door Gede
puteerde Staten worden goedgekeurd. De provincie 
toetst de voortgang en de uitvoering van het 
beheerplan van het waterschap. Daarnaast is er 
Europees en landelijk beleid dat rechtstreeks 
doorwerkt naar het waterschap. De provincie 
toetst ook de voortgang van de uitvoering van dit 
beleid.

Het waterschap rapporteert jaarlijks via een 
algemene voortgangsrapportage de voortgang van 
de uitvoering van het beheerplan en de mate 
waarin de in het beheerplan gestelde doelen 
worden bereikt aan Gedeputeerde Staten. De 
voortgangsrapportage vormt ook de basis voor een 
periodiek bestuurlijk overleg tussen de provincie 
en het waterschap. In de rapportage ‘Afstemming 
van taken in het regionale waterbeheer’ is opgeno
men dat provincies bij de bespreking van de 
jaarlijkse voortgangsrapportages ook de begrotin

gen van de waterschappen kunnen betrekken om te 
toetsen of de financiële middelen passen bij de 
doelen en de voortgang van het beheerplan.

Het succesvol realiseren van de strategische 
watergerelateerde doelen uit het Omgevings plan 
en Nationaal Waterplan is sterk afhankelijk van de 
wijze waarop deze doelen zijn doorverwerkt in het 
waterbeheerplan en van de uitvoering van het 
beheerplan. Vanwege de samenhang met het 
Omgevingsplan wordt het beleids gerichte toezicht 
van de provincie ingericht op basis van de water
thema’s uit het Omgevingsplan. Het beleidstoe
zicht op het waterschap draagt bij aan een goede 
afstemming tussen de Europese, nationale en 
provinciale strate gische (water)doelstellingen en 
het door het waterschap uitgevoerde waterbeheer. 

2.3 Financieel gericht toezicht

Het waterschap is in eerste instantie verantwoor
delijk voor hun eigen financiële situatie en de 
interne controle daarop door de Algemene Verga
dering (ook wel aangeduid als horizontaal toe
zicht). De leden van het algemeen bestuur als 
vertegenwoordigers van degenen op wie de 
omslagen komen te drukken hebben namelijk een 
eigen en rechtstreeks belang bij een gezond 
financieel beleid.

Doelstelling van het financieel toezicht is de 
beoordeling van de financiële continuïteit van het 
waterschap, de beoordeling of het waterschap zijn 
taken adequaat kan (blijven) uitvoeren. Hiertoe 
stuurt het waterschap diverse financiële stukken 
naar Gedeputeerde Staten, zoals de begroting, de 
jaarrekening en de financiële verordeningen. Het 
gaat hierbij om een financieel technische toetsing 
(beoor deling of aan de wettelijke eisen is voldaan). 
Daarnaast is de kostentoedelings verordening aan 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderhevig. 
Uitgangspunt blijft repressief financieel toezicht. 
Het toezicht heeft het karakter van een toetsing 
op hoofdlijnen (marginale toets). De provincie 
heeft de wettelijke bevoegdheid om onderzoek uit 
te voeren naar de administratie en het financieel 
beheer van een waterschap.
De bepalingen van de Wet Financiering decentrale 

2
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overheden (FIDO) zijn ook op de waterschappen 
van toepassing. Een belangrijk uitgangspunt van 
deze wet is om de solide financiering en krediet
waardigheid van decentrale overheden te bevorde
ren. In het kader van het toezicht vanuit deze wet 
zijn enkele instrumenten en normen geformuleerd 
waaraan alle decentrale overheden mee moeten 
werken. Het gaat daarbij om onder meer een finan
cieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. 
Doel is onder meer het vermijden van grote 
fluctuaties in de rentelasten, die mogelijk conse
quenties kunnen hebben voor de financiële positie 
van de waterschappen. De financieringsparagrafen 
in begroting en jaarrekening (van de waterschap
pen) kunnen de toezichthouder inzicht geven.

2.4 Kwaliteitsgericht toezicht

Door de opschaling van de waterschappen zijn 
professionele beheerorganisaties ontstaan. Dit 
geldt ook voor Waterschap Zuiderzeeland. Aan 
provinciaal toezicht op de kwaliteit van de uitvoe
ring van het waterbeheer bestaat hierdoor minder 
behoefte. Het is juist dat de kwaliteit van de 
uitvoering bij uitstek intern gecontroleerd (hori
zontaal toezicht) kan worden door de Algemene 
Vergadering of eventueel een rekenkamercommis
sie. 

Ook de benchmarking door de Unie van Water
schappen kan hiertoe worden gerekend. Dit is lijn 
met het advies van de Commissie Doorlichting 
Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (Commis
sie Oosting) en de kabinetsreactie daarop.3 

Het uitgangs punt blijft dat de provincie terughou
dend blijft in het uitvoeren van kwaliteitsgericht 
toezicht, zoals bijvoorbeeld aanvullende onderzoe
ken of audits. Deze terugghoudendheid is wel 
begrensd. Indien er aanwijzingen zijn dat de 
kwaliteit van de uitvoering niet naar behoren is en 
de interne controle daarop onvoldoende wordt 
ingevuld zullen Gedeputeerde Staten als toezicht
houder de eerder genoemde terughoudendheid 
loslaten. 

Kwaliteitsgericht toezicht wordt in het beoorde
lingskader in bijlage 2 niet nader uitgewerkt, 
omdat het specifiek en incidenteel van karakter is 
en daarom vooraf niet goed in een algemeen 
beoordelingkader is te vatten. Opgemerkt wordt 
dat door de informatie verkregen in het kader van 
het beleidsgerichte en financiële toezicht, bijvoor
beeld via de meldingsplichten, ook worden betrok
ken bij het kwaliteitsgerichte toezicht door de 
provincie. 

3  Brief ‘Kabinetsreactie op het rapport Van specifiek naar 
generiek’, 23 april 2008, kenmerk: 20080000190912
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3.1 Benadering van het toezicht

Het toezicht van de provincie bestaat uit een 
aantal met elkaar samenhangende elementen:

1. een informatiearrangement; 
2. een beoordelingskader;
3. richtlijnen voor interventie;
4. evaluatie.

In de volgende paragrafen wordt hier nader op 
ingegaan. 

3.2 Een informatiearrangement

Voor het toezicht is een goede informatievoorzie
ning essentieel. De provincie houdt zich bij het 
bepalen van de informatiebehoefte aan de volgen
de uitgangspunten: sober, proportioneel en met zo 
min mogelijk bestuurlijke lasten. Dit betekent dat 
de informatie die de provincie vraagt zich beperkt 
tot die informatie waarvan de behoefte duidelijk 
onderbouwd kan worden en/of tot informatie die 
een duidelijke meerwaarde heeft. Informatie die al 
(gedeeltelijk) beschikbaar is bij de provincie, zal 
niet opnieuw worden gevraagd. Ook informatie die 
op heldere en gestructureerde wijze wordt aange
boden op bijvoorbeeld een website, zal in principe 
leiden tot een meer bescheiden vraag om informa
tie aan het waterschap.

Algemene Voortgangsrapportage
Tijdig verkrijgen van de juiste informatie is van 
groot belang voor een optimaal provinciaal toe
zicht. De provincie heeft in de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving Flevoland vastgelegd dat het 
waterschap één maal per jaar integraal rappor
teert over de voortgang bij de uitvoering van het 
waterbeheerplan. Daarbij zal de inhoud van de 
algemene voortgangsrapportage in hoofdzaak 
bestaan uit verslaglegging over de uitvoeringstabel 
bij het waterbeheerplan. De verslaglegging wordt, 
waar mogelijk, afgestemd op de binnen het 
waterschap gangbare planning en controlcyclus.

De voortgangsrapportage beperkt de bestuurlijke 
last van informatie voorziening voor het waterschap 
en maakt bovendien een integrale beoordeling van 
de voortgang bij het waterbeheer mogelijk. Om de 
voortgangsrapportage op een gestructureerde 

wijze vorm te geven wordt gewerkt met een vast 
format voor de planperiode. Per onderdeel van het 
waterbeheerplan wordt aangegeven of de uitvoe
ring volgens plan is verlopen. Eventuele afwijkin
gen met betrekking tot resultaat, planning en 
knelpunten met betrekking tot de bekostiging van 
de maatregelen worden vastgelegd. Over de 
geconstateerde afwijkingen geeft het waterschap 
een voorstel hoe het denkt om te gaan met de 
geconstateerde afwijking. De provincie geeft 
vervolgen haar oordeel over de afwijkingen. Het 
format is te vinden in de bijlage 3 bij de notitie. 
De ontwerprapportage over het voorgaande jaar 
wordt jaarlijks voor 1 mei toegezonden aan 
Gedeputeerde Staten.

Halfjaarlijkse ambtelijke en bestuurlijke overleg-
gen
De provincie en het waterschap hebben elk halfjaar 
een management en bestuurlijk overleg. In de 
eerste helft van het jaar (mei) wordt de algemene 
voortgangsrapportage (de uitvoeringstabel) van het 
afgelopen jaar en tevens de voortgang van de 
lopende activiteiten besproken. Bij de bespreking 
wordt ook de (ontwerp)jaarrekening over het 
afgelopen jaar betrokken voor zover deze betrek
king heeft op de inhoudelijke doelen. De resultaten 
van het overleg worden in het format vastgelegd. 

In het najaar vindt in oktober overleg plaats. In dit 
overleg wordt vooruit gekeken naar het komende 
jaar en lopende uitvoeringszaken (hiervoor geldt 
geen rapportageplicht). Daarbij worden de plannen 
zoals opgenomen in de (ontwerp)begroting betrok
ken en kan indien nodig tevens de uitvoeringstabel 
worden geactualiseerd. 

Toezenden van (ontwerp)besluiten
Naast de voortgangsrapportage zendt het water
schap specifieke ontwerp besluiten toe die grote 
gevolgen kunnen hebben voor andere belangen dan 
het (technische) waterbeheer. Ook dient het water
schap op grond van de Waterschapswet bijvoor
beeld het jaarverslag en de begroting aan Gedepu
teerde Staten toe te zenden. Een overzicht is te 
vinden in bijlage 2 bij deze notitie.
In 2009 is het aantal toezendplichten in het 
Reglement uitgebreid. Voor een goede afstemming 
tussen het provinciale beleid en uitvoering door 

3
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het waterschap is het van belang dat de provincie 
tijdig kennis neemt van de besluiten die deze 
belangen kunnen raken.

3.3 Een beoordelingskader

Het beoordelingskader bestaat uit vragen waarin 
moet worden vastgesteld of:
  voldaan is aan de kwaliteitseisen die de wet of 

provinciale verordening bij (bepaalde) besluiten 
stelt;

  voortgang wordt geboekt bij het bereiken van 
doelen uit het waterbeheerplan.

In bijlage 2 is voor de beleidsgerichte en financieel 
gerichte toezichthoudende taak een beoordelings
kader vermeld. In het beoordelingskader wordt 
aangegeven hoe de provincie haar toezichthouden
de rol in gegeven gevallen invult. Voor kwaliteits
gericht toezicht is geen beoordelingskader opgeno
men omdat dit vanwege het specifieke en 
incidentele karakter van dit toezicht niet goed 
mogelijk is hier vooraf goede kaders voor te 
formuleren. Bij beleidsgericht toezicht koppelt de 
provincie het beoordelingskader ook aan de beleids
matige doelstellingen uit het Omgevingsplan.

3.4 Richtlijnen voor interventie

In de meeste gevallen zal toezicht niet verder gaan 
dat het opvragen en beoordelen van informatie. 
Om invulling te kunnen geven aan de toezichttaak 
beschikt de provincie over verschillende (wette
lijke) interventiemiddelen. 

Interventie betekent dat de provincie het water
schap aanspreekt op de wijze waarop het zijn 
waterbeheertaken uitvoert. Er worden verschil
lende interventieniveaus onderscheiden. We 
onderscheiden ambtelijke, bestuurlijke en wette
lijke interventiemiddelen (zie hieronder). Interven
tie kan er ook toe leiden dat samen met het 
waterschap wordt opgetrokken om (internationale) 
ambitieniveaus bijgesteld te krijgen. Gezamenlijke 
belangenbehartiging kan bijvoorbeeld gewenst zijn 
als (internationale) normen niet haalbaar blijken. 
Tot slot kunnen bijvoorbeeld gewijzigde inzichten 
ertoe leiden dat interventie betekent dat de 

provincie haar eigen doelstellingen aanpast.
Het uitgangspunt voor het handelen van de provin
cie is dat lichte interventiemiddelen worden 
ingezet daar waar het kan en zwaardere middelen 
daar waar dat moet. 

1  Ambtelijke interventiemiddelen

Collegiaal ambtelijk overleg
In veel gevallen waarin interventie vanwege de 
provincie noodzakelijk wordt geacht zal het 
collegiaal ambtelijk overleg de eerst aangewezen 
vorm van interventie zijn. De inzet van dit middel 
kent een lage drempel, is vaak voldoende voor 
gewenste resultaten en draagt bij aan het behoud 
van goede betrekkingen tussen de provincie en het 
waterschap.

In gevallen waarbij sprake is van herhaalde omis
sies en in die gevallen waar een spoedeisend of 
veiligheidsbelang direct in het geding is, zal dit 
interventiemiddel niet worden ingezet.

Formeel ambtelijk overleg
In gevallen waar collegiaal ambtelijk overleg zou 
kunnen volstaan, maar er behoefte is aan een meer 
formele insteek, wordt dit interventiemiddel 
ingezet.

Gedacht kan worden aan situaties waarbij het 
vastleggen van een vastgestelde beoordeling 
wenselijk is. Enerzijds om te garanderen dat er 
naar gehandeld zal worden, anderzijds om bijvoor
beeld herhaling van een beoordeling vroegtijdig te 
voorkomen. Ook zal formeel ambtelijk overleg 
plaatsvinden als eerste stap op de inzet van 
bestuurlijke interventiemiddelen.

2  Bestuurlijke interventiemiddelen
Bestuurlijk overleg als interventiemiddel wordt 
ingezet indien ambtelijke interventiemiddelen zijn 
benut, maar deze geen gewenst effect hebben 
gesorteerd. Ook zal er direct bestuurlijk overleg 
plaatsvinden in zaken van groot belang voor de 
provincie. 

Bestuurlijk overleg wordt altijd gevoerd indien er 
aanleiding bestaat om over te gaan tot de inzet van 
zwaardere interventiemiddelen. 
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3  Wettelijke interventiemiddelen

Onthouden goedkeuring / gedeeltelijke 
goedkeuring
Het onthouden van goedkeuring, dan wel het 
verlenen van een gedeeltelijke goedkeuring, kan 
alleen in die gevallen worden ingezet waar de 
provincie op grond van een wet een goedkeurings
bevoegdheid heeft.

Het onthouden van goedkeuring kan worden ge
bruikt bij de volgende besluiten van het waterschap:
  waterbeheerplannen;
  kostentoedelingsverordeningen;
  projectplannen tot aanleg, verlegging of verster

king van primaire waterkeringen;
  projectplannen tot aanleg, verlegging of verster

king van sommige regionale waterkeringen;
  projectplannen tot aanleg, verlegging of verster

king van andere waterstaatswerken.

Het instrument zal door de provincie terughoudend 
worden ingezet. In alle gevallen zal in ieder geval 
eerst bestuurlijk overleg zijn gevoerd.

Aanwijzing
De Waterwet biedt de mogelijkheid voor het geven 
van aanwijzingen aan het waterschap4. Dit middel 
kan alleen worden gebruikt indien dit nodig is in 
het kader van een samenhangend en doelmatig 
regionaal waterbeheer. Hiervan kan sprake zijn 
indien het waterschap besluiten neemt of heeft 
genomen die bovenlokale, regionale of nationale 
belangen raken. 

Aanwijzingen kunnen worden gegeven:
  vooraf (proactief);
  achteraf (reactief).

Een aanwijzing vooraf kan worden gegeven voordat 
het waterschap een besluit neemt. Een aanwijzing 
achteraf wordt gegeven als het waterschap een 
besluit al genomen heeft. Behalve indien zich 
spoedeisende omstandigheden voordoen, wordt het 
gebruik maken van de bevoegdheid tot het geven 
van een aanwijzing voorafgegaan door bestuurlijk 
overleg. 

4  Artikel 3.12 van de Waterwet 

Indien door het waterschap geen gehoor wordt 
gegeven aan een provinciale aanwijzing zal in 
voorkomende gevallen kunnen worden overgegaan 
tot indeplaatstreding.

Naast de bovengenoemde aanwijzingsbevoegdheid 
kan de provincie bijvoorbeeld ook aanwijzingen 
geven bij gevaar voor waterstaatswerken, bij 
overschrijding van kasgeld limieten, bij overschrij
ding van het renterisico, op grond van de Archief
wet en het milieuhandhavingstoezicht.

Schorsing of vernietiging
De provincie heeft de bevoegdheid tot schorsing5 
of vernietiging6 in de volgende gevallen:
  bij besluiten gericht op enig rechtsgevolg;
  bij nietschriftelijke beslissingen gericht op enig 

rechtsgevolg.

Bij een afweging of overgegaan moet worden tot 
schorsing of vernietiging moet daarom elke keer de 
vraag aan de orde komen of het besluit of de 
beslissing gericht is op rechtsgevolg.

Het vernietigen van een besluit kan bovendien 
alleen plaatsvinden indien er:
  strijd is met het recht;
  strijd is met het algemeen belang.

Het vernietigen van een besluit en een daarmee 
gepaard gaande schorsing kunnen niet plaatsvinden 
voordat er bestuurlijk overleg is aangeboden tussen 
de provincie en het waterschap. Overigens wordt 
hier nog opgemerkt dat besluiten ook gedeeltelijk 
kunnen worden geschorst of vernietigd indien de 
aard en inhoud van het besluit zich daar niet tegen 
verzetten.  

Indeplaatstreding (bij taakverwaarlozing)
Verschillende wetten, algemene maatregelen van 
bestuur of provinciale verordeningen verlangen 
beslissingen van het dagelijks bestuur van het 
waterschap.

Indien het dagelijks bestuur van het waterschap 
deze beslissingen niet neemt of deze niet naar

5  Artikel 10:43 van de Algemene wet bestuursrecht
6  Artikel 156 van de Waterschapswet
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behoren neemt kan worden vastgesteld dat het 
waterschap zijn taken verwaarloost. In die gevallen 
kan de provincie die beslissingen zelf nemen ten 
laste van het waterschap.7 Er is dan sprake van 
indeplaatstreding. Het instrument wordt niet 
toegepast dan nadat het dagelijks bestuur in de 
gelegenheid is gesteld binnen een door Gedepu
teerde Staten gestelde termijn alsnog de gevor
derde besluiten te nemen (spoedeisende gevallen 
uitgezonderd).

Dit interventiemiddel wordt door de provincie 
beschouwd als ultimum remedium. Het wordt 
slechts ingezet indien alle andere mogelijke 
interventiemiddelen geen resultaat hebben 
opgeleverd.

7  Artikel 60 van de Waterschapswet

3.5 Evaluatie

Nieuwe ontwikkelingen bij het verkrijgen van de 
beschikbare informatie, efficiëntere mogelijkheden 
voor beoordeling en aangepaste (beleids)kaders 
kunnen de provincie aanleiding geven om deze 
notitie te wijzigen. Maar ook de wijze waarop 
verdere invulling wordt gegeven aan horizontale 
verantwoording bij het waterschap kan een reden 
zijn. De provincie wil daarom in ieder geval elke 6 
jaar de werkwijze van toezicht evalueren.
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BIJLAGE 1

Uitgangspunten gebruikt bij het 
opstellen van deze notitie

De uitgangspunten voor het provinciale toezicht 
worden onder meer gebaseerd op de zes principes 
van goed toezicht uit het kabinetsstandpunt uit 
2005 (KVoT; TK nr 27 831, nr.15). Ook door de 
Commissie Oosting worden verschillende uitgangs
punten voor het vormgeven van het IBT beschre
ven. Het provinciale toezicht dient selectief, sober, 
geclausuleerd, slagvaardig, onafhankelijk, transpa
rant en professio neel te zijn.

a. Selectief
Selectief (gedifferentieerd) toezicht heeft betrek
king op de mate (vorm en omvang) waarin de 
provincie IBT houdt. Dit wordt bepaald op basis van 
een afweging van risico’s, werking van de horizon
tale controle en verantwoording, historie en 
integraal oordeel. Toezicht is een onderdeel van 
een breder systeem van ‘checks and balances’. 
Het waterschap is in eerste instantie zelf verant
woordelijk in de horizontale lijn. Selectief, gedif
ferentieerd toezicht zal per saldo bijdragen aan 
een beperkte toezichtlast.

b. Proportioneel (sober)
De toezichtlast kan worden beperkt door proporti
onaliteit in de toepassing van de toezichtbevoegd
heden en de inzet van instrumenten. De toezicht
houder dient voor het beoogde doel altijd eerst het 
lichtst mogelijke instrument in te zetten. Dit geldt 
ook voor het instrumentarium op grond waarvan de 
toezichthouder informatie kan vergaren. 
De provincie kiest de juiste maatvoering voor de 
vorm en omvang van IBT. Zij zet de beschikbare 
capaciteit zo effectief mogelijk en met zo min 
mogelijke lasten in. De gemaakte keuzes dienen 
richting te geven aan de wijze waarop de toezicht
houder informatie gaat verzamelen, gaat oordelen 
en interveniëren.

c. Geclausuleerd
Vanuit het principe van transparant toezicht dient 
in het interbestuurlijk toezicht in betreffende 
regelgeving en beleidskaders zo duidelijk mogelijk 
te worden aangegeven welke belangen via dit 
toezicht worden geborgd en onder welke omstan
digheden de toezichthouder van zijn bevoegdheden 

gebruik gaat maken. Van de provincie mag worden 
verwacht dat hij zijn toezichtbeleid zo duidelijk 
mogelijk vastlegt in een daartoe ontwikkeld kader.

d. Slagvaardig
Om slagvaardig te zijn is toezicht “zacht” waar het 
kan en “hard” waar het moet. Toezichthouders 
grijpen in als de situatie dat vereist, waarbij het 
type interventie per geval dient te worden bezien. 
Geschonden vertrouwen kan ingrijpen betekenen. 
Slagvaardigheid vereist niet alleen dat de verant
woordelijke toezichthouder of bestuurder over de 
juiste interventiebevoegdheden beschikt, maar ook 
dat daarvan een passend gebruik wordt gemaakt. 
Daarbij hoort een zakelijke houding. 

e. Onafhankelijk
De provincie als toezichthouder functioneert 
binnen de grenzen van de wet en regelgeving. 
De ‘vrije ruimte’ zit in de wijze waarop zij hun rol 
en werkwijze binnen deze grenzen invullen.
Het principe van onafhankelijk toezicht houdt in 
dat de provincie als toezichthouder de drie 
kernactiviteiten van toezicht, te weten informatie 
verzamelen, oordelen en interveniëren zonder 
ongeoorloofde beïnvloeding van de onder toezicht
staande partij, beleidsmakers of andere belangheb
benden kan verrichten. De onafhankelijke rol van 
het toezicht dient goed te zijn ingebed in alle 
fasen van een beleidsproces. Het onafhankelijk 
functioneren van een toezichthouder kan worden 
gewaarborgd door dit vast te leggen in organisatie
besluiten.

f. Transparant
Wederzijds vertrouwen is een belangrijke basis in 
de interbestuurlijke toezichtrelatie. Om dit 
vertrouwen een solide basis te geven, hecht de 
provincie aan heldere kaders die vooraf worden 
gegeven. De provincie gaat bij de uitoefening van 
de toezichthoudende taak transparant te werk. 
Het waterschap weet wat ze van de provincie kan 
verwachten. En weten met welke verzoeken, 
stappen en instrumenten zij in deze relatie te 
maken (kunnen) hebben. Toezicht is niet vanzelf
sprekend. Toezicht is een onderdeel van een 
breder systeem van checks and balances. 
De provincie legt uit waarom zij toezicht houdt en 
maakt de keuzes in het toezicht inzichtelijk.
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g. Professioneel
Modern toezicht vraagt om een ander soort 
toezichthouder en een andere wijze van werken. 
Waar nodig moet een toezichthouder meedenken. 
Maar daar waar het moet, dient de toezichthouder 
ook over een harde, corrigerende houding te 
beschikken (slagvaardig).
De professionele toezichtorganisatie zal zich een 
visie eigen moeten maken die ingaat op de eisen 
vanuit de omgeving. Het gaat dan in ieder geval om 
de volgende punten:
  de positionering van het IBT ten opzichte van 

andere vormen van (zelf)controle;
  de vormgeving van IBT op afstand zonder het 

gevoel met de praktijk te verliezen (‘reality 
checks’);

  IBT in samenwerking vanuit een objectgerichte 
oriëntatie en risicogericht toezicht.
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BIJLAGE 2

Overzicht provinciaal toezicht op het waterschap

Toezicht op het 
waterschap

Doel in relatie tot het waterschap Juridische grondslag
De wettelijke interventie-
instrumenten

Beoordelingskader Informatiearrangement

Beleidsgericht toezicht (toezicht op planvorming)

Waterbeheerplan
Het waterbeheerplan van het waterschap behoeft de goedkeu
ring van de provincie.

  Waterwet (artikel 4.7)
  Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland (artikel 
5.4).

Goedkeuring (artikel 4.7 
Waterwet en artikel 10:25 
Algemene wet bestuursrecht)

  Houdt het waterbeheerplan voldoende rekening met provinciale beleids
doelstellingen (o.a. RO, economie, natuur). Is in aanvulling daarop 
voldoende invulling gegeven aan de vertaling van Europees en/of rijksbe
leidsdoelen en andere bestuurlijke afspraken. Zijn de ingebrachte zienswij
zen voldoende betrokken bij de vaststelling van het plan.

  Voldoet het waterbeheerplan aan de vereisten zoals deze zijn omschreven 
in artikel 4.6 van de Waterwet?

  Voldoet het waterbeheerplan aan de vereisten zoals deze zijn omschreven 
in artikel 5.4 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland?

  Waterbeheerplan inclusief toelichting
  Verslag van het bij de voorbereiding 
gevoerde overleg

  Overzicht van de ingediende zienswijzen
  Beschouwingen van het algemeen bestuur 
over de zienswijzen.

Voortgangsrappor
tage

Minimaal een maal per jaar rapporteert het waterschap aan de 
provincie over de voortgang van de uitvoering van het geldende 
waterbeheerplan van het waterschap

  Waterwet (artikel 3.10, lid 1)
  Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland (artikel 
5.11).

Aanwijzing (artikel 3.12 
Waterwet)

  Verschaft de voortgangsrapportage voldoende informatie over de voortgang 
van het beheerplan?

  In welke mate worden de gestelde doelen bereikt?
  Wat zijn de redenen van eventuele afwijkingen en de als gevolg daarvan 
voorgestelde maatregelen? 

  Voortgangsrapportage (het in bijlage 3 
opgenomen format biedt de basis voor de 
voortgangsrapportage en zal per planperi
ode worden herzien).

Beleidsgericht toezicht (toezicht bij besluitvorming)

Keur

Een ontwerpkeur wordt ter informatie aan de provincie 
toegezonden. Voor een goede afstemming tussen het provinciale 
beleid en uitvoering door het waterschap is het van belang dat 
de provincie tijdig kennis neemt van de besluiten die deze 
belangen kunnen raken. Het besluit tot vaststelling of wijziging 
van de keur wordt binnen vier weken aan Gedeputeerde Staten 
toegezonden.

  Reglement voor Waterschap 
Zuiderzeeland 2008 (artikel 22).

  Waterschapswet (artikel 80).

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

  Is de keur in strijd met het recht?
  Is de keur in strijd met het algemeen belang?

  Ontwerpbesluit
  Keur besluit
  Overzicht van de ingediende zienswijzen
  Beschouwingen van het algemeen bestuur 
over de zienswijzen.

Legger voor 
waterstaatswerken

Het waterschap is op grond van de Waterwet gehouden leggers 
vast te stellen voor waterstaatswerken. De provincie ziet erop 
toe dat de legger tijdig wordt vastgesteld en dat deze voldoet 
aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

  Waterwet (artikel 5.1)
  Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland (artikel 
5.21)

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

  Voldoet de legger aan de eisen van artikel 5.1 van de Waterwet?
  Voldoet de legger aan de eisen van artikel 5.21 van de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving Flevoland?

Legger

Projectplan

Een projectplan tot aanleg, verlegging of versterking van een 
primaire waterkering of van een regionale waterkering zoals 
aangegeven in artikel 5.24 van de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland wordt ter goedkeuring toegezonden aan 
Gedeputeerde Staten.

  Waterwet (artikel 5.7).
  Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland (artikel 
5.24).

Goedkeuring (artikel 5.7 
Waterwet en artikel 10:25 
Algemene wet bestuursrecht)

  Voldoet het plan aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de 
Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht, Besluit MER, etc.?

  Voldoet het plan aan de vereiste wettelijke veiligheid?
  Is het plan in overeenstemming met het provinciaal beleid en is sprake van 
een goede ruimtelijke inpassing van de te versterken waterkering?

Projectplan

Regionale waterke
ringen

Een ontwerpbesluit tot aanleg, verlegging of versterking van 
regionale waterkeringen, voor zover deze niet onder de 
projectprocedure vallen, wordt ter informatie aan de provincie 
toegezonden. 

  Reglement voor Waterschap 
Zuiderzeeland 2008 (artikel 22)

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

  Is het besluit in strijd met het recht?
  Is het besluit in strijd met het algemeen belang?

Ontwerpbesluit tot aanleg, verlegging of ver
sterking van regionale waterkeringen

Peilbesluit

Een ontwerp peilbesluit die peilverlaging mogelijk maakt wordt 
ter informatie aan de provincie toegezonden. Voor een goede 
afstemming tussen het provinciale beleid en uitvoering door het 
waterschap is het van belang dat de provincie tijdig kennis 
neemt van de besluiten die deze belangen kunnen raken.

  Waterwet (artikel 5.2)
  Reglement voor Waterschap 
Zuiderzeeland 2008 (artikel 22)

  Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland (artikel 
5.12 en 5.13)

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

  Is het besluit in strijd met het recht?
  Is het besluit in strijd met het algemeen belang? Ontwerpbesluit tot peilverlaging

Wateraanvoer
Een ontwerpbesluit die wateraanvoer mogelijk maakt wordt ter 
informatie aan de provincie toegezonden.

Reglement voor Waterschap 
Zuiderzeeland 2008 (artikel 22)

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

  Is het besluit in strijd met het recht?
  Is het besluit in strijd met het algemeen belang? Ontwerpbesluit

Grondwater
Een ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning voor 
het onttrekken of het infiltreren van water ten behoeve van 
menselijke consumptie.

  Reglement voor Waterschap 
Zuiderzeeland 2008 (artikel 22)

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

  Is het besluit in strijd met het recht?
  Is het besluit in strijd met het algemeen belang?

Ontwerpbesluit
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Toezicht op het 
waterschap

Doel in relatie tot het waterschap Juridische grondslag
De wettelijke interventie-
instrumenten

Beoordelingskader Informatiearrangement

Financieel gericht toezicht (toezicht uit hoofde van de Waterschapswet)

Financiële structuur8

Het waterschap is verplicht om een verordening vast te stellen 
waarin de uitgangspunten voor het financieel beleid, voor het 
financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie 
zijn opgenomen. Tevens moet het waterschap een verordening 
vaststellen waarin regels zijn opgenomen voor de controle op 
het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 
organisatie. Deze verordeningen moet aan Gedeputeerde Staten 
worden toegezonden.

Waterschapswet (artikel 109b).

De toetsing door de provincie is 
achteraf (na vaststelling door 
het algemeen bestuur). 
Afstemming vooraf vindt vooraf 
niet plaats. Gedeputeerde 
Staten kunnen te allen tijde een 
onderzoek instellen naar het 
beheer en de inrichting van de 
financiele organisatie (artikel 
109c Waterschapswet). Een 
besluit schorsen of vernietigen 
behoort tot de mogelijkheden.

Voldoet de verordening aan de wettelijke eisen?
De verordeningen op grond van artikel 108 
en 109 van de Waterschapswet.

Begroting, jaarreke
ning en jaarverslag

De Algemene Vergadering van het waterschap zijn in beginsel 
zelf verantwoordelijk voor het eigen financiële beleid. Voor de 
vastgestelde begroting en de jaarrekening geldt een toezend
plicht aan de provincie. De toezichtrol van de provincie is 
daarmee repressief van aard. De provincie beoordeelt de 
begroting en de jaarrekening door vast te stellen of het 
waterschap financieel gezond is.

Waterschapswet (artikel 101, lid 
2 en artikel 107).

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

  Zijn de jaarrekening en de begroting tijdig en volledig ingezonden?
  Zijn de jaarrekening en de begroting sluitend?
  Is het meerjareninvesteringsprogramma opgenomen?
  Is er voldoende weerstandsvermogen? 9

  Bevat de begroting voldoende middelen om zorg te dragen voor het 
realiseren van maatregelen uit het waterbeheerplan? 10

  Begroting
  Jaarrekening
  Jaarverslag
  Accountantsverklaring
  Verslag van bevindingen 11

Kostentoedelingsver
ordening

De kostentoedelingsverordening die het waterschap opstelt, 
behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Waterschapswet (artikel 120, lid 
5).

Goedkeuring (artikel 120 
Waterschapswet en artikel 10:25 
Algemene wet bestuursrecht)

Is het besluit in strijd met het recht?

  Kostentoedelingsverordening
  Besluit tot vaststelling kostentoedelingsver
ordening

  Overzicht van de bij het besluit tot 
vaststelling kostentoedelingsverordening 
naar voren gebrachte bedenkingen en 
overwegingen van het algemeen bestuur.

Financieel gericht toezicht (toezicht uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden)

Kasgeldlimiet

De provincie ziet erop toe dat de netto vlottende schuld binnen 
de wettelijke kasgeldlimiet blijft. Als het waterschap voor de 
derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet over
schrijdt, stelt het Gedeputeerde Staten daarvan op de hoogte 
en legt het de kwartaalrapportage en een plan van aanpak ter 
goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten.

Wet financiering decentrale 
overheden (artikel 4).

Artikel 4 Wet financiering 
decentrale overheden
  Goedkeuring plan van aanpak
  Aanwijzing
  Ontheffing

  Blijft de netto vlottende schuld van het waterschap binnen de wettelijke 
kasgeldlimiet?

  Wordt het plan van aanpak ten uitvoer gelegd?

  Begroting.
  Ontheffingsverzoek 12.

Renterisiconorm

De provincie heeft als taak om te volgen of het totaal van de 
jaarlijkse aflossingen en de renteherzieningen binnen de 
renterisiconorm blijft. Als de risiconorm wordt overschreden 
geeft Gedeputeerde Staten een aanwijzing om het renterisico op 
het begrotingstotaal te verminderen.

Wet financiering decentrale 
overheden (artikel 6).

Artikel 6 Wet financiering 
decentrale overheden
  Aanwijzing 
  Goedkeuring plan van aanpak
  Voorafgaande toestemming 
voor het aangaan van het 
begrotingstotaal

  Ontheffing

  Overschrijdt het renterisico op het begrotingstotaal de renterisiconorm 
niet?

  Wordt de aanwijzing om maatregelen te nemen om het renterisico op het 
begrotingstotaal te verminderen opgevolgd?

  Wordt het plan van aanpak ten uitvoer gelegd?

  Begroting.
  Ontheffingsverzoek 13.

Toezicht overig

Gemeenschappelijke 
regelingen

Het waterschap is op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen verplicht om gemeenschappelijke regelingen goed te 
laten keuren door Gedeputeerde Staten als een nieuw openbaar 
lichaam of orgaan wordt ingesteld of indien dit wordt voorge
schreven in het reglement van het waterschap. De toetsing is 
marginaal.

Wet gemeenschappelijke 
regelingen (artikel 50h).

Goedkeuring (artikel 50h Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
en artikel 10:25 Algemene wet 
bestuursrecht)

Is de regeling in strijd met het recht?
Besluit tot het treffen van een gemeen
schappelijke regeling.

Deelname aan een 
rechtspersoon

Besluiten van het waterschap tot oprichting van, deelname 
opzoeken in reglement aan of opheffing van een rechtspersoon 
kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de continuïteit van 
het waterschap. Voor de provincie als algemene democratie 
reden genoeg om inzage te hebben in dit type van besluitvor
ming. De toetsing is marginaal.

Reglement voor Waterschap 
Zuiderzeeland 2008 (artikel 22 
onder h)

  Vernietiging (artikel 156 
Waterschapswet)

  Schorsing (artikel 10:43 
Algemene wet bestuursrecht)

Is de regeling in strijd met het recht of het algemeen belang?
Besluit tot oprichting van, deelneming in of 
opheffing van een rechtspersoon.

8 De provincie stelt zich bij het toezicht op de financiële structuur in 
principe terughoudend op. De autonomie van het waterschap op dit 
gebied is voor de provincie het uitgangspunt.

9 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandsca
paciteit en de risico’s. De weerstandcapaciteit bestaat uit middelen en 
mogelijkheden waarover het waterschap beschikt of kan beschikken om 

niet begrote kosten te dekken. Dit betreft het eigen vermogen als geheel 
(dus ook bijvoorbeeld de bestemmingsreserves of stille reserves), de 
voorzieningen, de ruimte op de begroting en de onbenutte belastingcapa
citeit.

10 Artikel 4.6 van de Waterwet bepaalt dat de waterschappen in het 
waterbeheerplan een overzicht geven van de financiële middelen voor 

het maatregelenpakket. Het begrotingstoezicht vormt voor de provincie 
het sluitstuk om te volgen of er bij de begrotingscycli ook toereikende 
financiële middelen beschikbaar worden gesteld om het maatregelenpak
ket te realiseren. Daarbij past de provincie een marginale toetsing toe.

11 Op grond van artikel 107 juncto 103 van de Waterschapswet dient de 
vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag vergezeld te gaan van de 

stukken bedoeld in artikel 109, derde en vierde lid van de Waterschaps
wet. Dit zijn de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen.

12 Alleen indien relevant zullen ontheffingsverzoeken aan de provincie 
worden toegezonden.

13 Alleen indien relevant zullen ontheffingsverzoeken aan de provincie 
worden toegezonden.
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BIJLAGE 3

Format Algemene Voortgangsrapportage

Thema: …

Doel
(zoals opgenomen in beheerplan)

Maatregelen
(die binnen planperiode worden uitge
voerd om de doelstelling te halen)

Resultaten
(die binnen planperiode moeten 
worden gehaald)

Uitvoering in 
rapportagejaar

Voortgang Beschrijving eventuele afwijkingen en 
oorzaken en voorstel waterschap

Ooordeel c.q. opmerkingen provincie 
(n.a.v. bespreking voortgangsrapportage)

In te vullen bij voortgang:

Realisatie volgens beheerplan

Realisatie wijkt af van beheerplan

Realisatie wijkt af van beheerplan, tijdig behalen doel in gevaar
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