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Provinciale staten van Flevoland; 
 
overwegende dat door de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen en de Wet op de Kamer van 
Koophandel het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 aanpassingen behoeft; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 november 2014 (#1660513); 
 
besluiten vast te stellen de volgende wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 
2008: 
 
Tweede wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 
 
Artikel I Wijziging verordening 
Het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 wordt als volgt gewijzigd. 
 
A. 
Artikel 7, eerste lid, komt te luiden: 
1. Voor de categorie bedrijven worden 3 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.  

 
B. 
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid vervalt. 
2. Het tweede tot en met vijfde lid worden vernummerd tot eerste tot en met vierde lid. 
 
C. 
Artikel 11 vervalt. 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin deze regeling wordt geplaatst. Onderdeel A van artikel I werkt terug tot en met 1 
september 2014. Indien het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt 
uitgegeven na 18 maart 2015, werken onderdelen B en C van artikel I terug tot en met 18 maart 
2015. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 28 januari 2015. 
 
de voorzitter,    de griffier, 
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Toelichting 
 
Dit wijzigingsbesluit voorziet in de volgende twee wijzigingen: 
1. de instantie die de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven benoemt, wordt gewijzigd; 
2. de bepalingen betreffende het tijdstip en ingang van benoeming van het dagelijks bestuur na de 

verkiezingen worden geschrapt. 
Deze twee, in artikel I opgenomen wijzigingen alsmede artikel II, de inwerkingtredingsbepaling, 
worden hieronder toegelicht. 
 
Artikel I 
 
Onderdeel A (artikel 7 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 in artikel 54 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 op 2 januari 2014 vijf regio’s vastgesteld middels het Besluit vaststelling regio’s. Dit 
besluit is op 20 januari 2014 in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2014 (Stcrt. 2014 nr. 
1215). Uit die indeling blijkt dat het Waterschap Zuiderzeeland is gelegen in drie regio’s, te weten 
in de Regio Noordwest (het gebied van de provincie Flevoland, in de Regio Noord (een gedeelte van 
de woonwijk Lemsterland in de provincie Friesland) en de Regio Oost (een gedeelte van de 
Blokzijler Buitenlanden in de provincie Overijssel. Dat betekent dat in het reglement geregeld moet 
worden op welke wijze de benoeming plaatsvindt van de vertegenwoordigers van de categorie 
bedrijven. 
 
Gelet op het belang van de regio’s bij de taakbehartiging door het waterschap ligt de benoeming 
van de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven op voordracht van de regionale raad van de 
Regio Noordwest het meest in de rede. Dit is in het nieuwe eerste lid van artikel 7 bepaald.  
 
Onderdelen B en C (artikel 10 Benoeming heemraden; artikel 11 Ingang benoeming heemraden) 
De Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (Staatsbladen 2014, 63 en 183) 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 algemene bestuur nog maar acht dagen is, is in het gewijzigde artikel 41 Waterschapswet – 
vergelijkbaar met artikel 42 van de Gemeentewet en artikel 37 van de Provinciewet - bepaald dat 
de leden van het dagelijks bestuur ook na de verkiezingen aanblijven totdat tenminste de helft van 
hun opvolgers zijn benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. Als uiterste datum voor het 
vormen van een nieuw dagelijks bestuur geldt een termijn van drie maanden. Deze bepaling geldt 
ook voor de leden die niet opnieuw tot lid van het algemeen bestuur zijn gekozen of benoemd. 
Voorts voorziet het nieuwe zesde lid van artikel 41 in plaatsvervanging door de voorzitter totdat het 
aantal leden van het dagelijks bestuur dat in functie is de helft bedraagt van het door het algemeen 
bestuur vastgestelde leden. 
 
De in het eerste lid van artikel 10 en de in artikel 11 van het reglement opgenomen regeling 
betreffende de benoeming van de heemraden, het tijdstip waarop de 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 
 
De wijzigingen die zijn opgenomen in artikel I houden verband met de waterschapsverkiezingen op 
18 maart 2015. In het geval dat dit besluit later in werking treedt dan de verkiezingsdatum, voorziet 
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dit artikel dat de onderdelen B en C terugwerken tot die datum. Onderdeel A werkt terug tot en 
met 1 september 2014. Dit houdt verband met de benoemingsprocedure die door de Kamer van 
Koophandel wordt gevolgd.  


