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1.

Beslispunten

25 november 2014

1. De Tweede wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland
2008 vast te stellen.

Registratienummer

1660513
2.

Inleiding

Vanwege de in 2014 inwerking getreden Wet aanpassing waterschapsverkiezingen en Wet op de Kamer van Koophandel is aanpassing van het Reglement
voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 noodzakelijk nog voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Het voorliggende wijzingsbesluit voorziet
daarin.

Inlichtingen

De Waterschapswet schrijft voor dat Gedeputeerde Staten het ontwerp van
een reglementswijziging opstellen en dat ten aanzien van de ontwerpwijziging inspraak moet worden verleend (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing).

Portefeuillehouder

Gedeputeerde Staten hebben op 2 september 2014 het ontwerp Tweede wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 (hierna: ontwerp) vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Het ontwerp heeft vervolgens vanaf 18 september 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Daarnaast is het ontwerp toegezonden aan overheidsinstanties en belangenorganisaties.

Commissie Ruimte en Leefomge-

C. Meerman
Afdeling/Bureau

RM

Gijsberts, A.
----------------------------Routing

ving:

14 januari 2015
-----------------------------------

Op het ontwerp is geen reactie ontvangen.
3.

Beoogd effect

Het met landelijke regelgeving in overeenstemming brengen van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 in verband met de waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015.
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4.

Argumenten

1.1. De wetgeving inzake de waterschapsverkiezingen is recent gewijzigd.
Met de gewijzigde wetgeving zijn de waterschapsverkiezingen onder de
Kieswet gebracht. Hierbij is vergelijkbaar met de Gemeentewet en de
Provinciewet in de Waterschapswet een bepaling opgenomen waarin de
leden van het dagelijks bestuur ook na de verkiezingen aanblijven totdat minstens de helft van hun opvolgers zijn benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. Voor het vormen van een nieuw dagelijks bestuur geldt een termijn van maximaal 3 maanden. Het reglement van
het waterschap schrijft echter voor dat de benoeming van de heemraden plaatsvindt in de eerste vergadering van de Algemene Vergadering
in nieuwe samenstelling. Omdat het reglement bij de installatie van
het dagelijks bestuur de Waterschapswet aanvult in plaats van tegenspreekt is een aanpassing van het reglement op dit punt noodzakelijk.
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1.2. De Kamer van Koophandel is met ingang van 1 januari 2014 anders georganiseerd.
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel is geen sprake
meer van verschillende Kamers van Koophandel, maar van één Kamer van Koophandel,
waarin een vijftal regio's functioneren. Waterschap Zuiderzeeland is een interprovinciaal
waterschap. Twee kleine stukjes van het beheergebied liggen in Friesland (woonwijk Lemstervaart) respectievelijk Overijssel (Blokzijler Buitenlanden). Consequentie daarvan is
dat het waterschap in drie regio's ligt. Bij reglement zal daarom moeten worden bepaald
op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen. In de oude situatie was sprake van drie Kamers. Bij reglement is toen bepaald dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gooi-, Eem- en Flevoland is aangewezen om de drie geborgde zetels
in te vullen. Argumentatie daarvoor is geweest de verhouding tussen het aantal leden en
het belang van de verschillende Kamers. Deze argumentatie verandert in de nieuwe situatie niet. Derhalve ligt de benoeming van de drie vertegenwoordigers voor de categorie
bedrijven op voordracht van de regionale raad van de Regio Noordwest het meest in de
rede.
1.3. Het betreffen slechts technische aanpassingen.
Op het punt van de benoeming van het dagelijks bestuur heeft de wetgever beoogd dit
naar analogie van de Gemeentewet en de Provinciewet uitputtend te regelen. Met andere
woorden: het is niet de bedoeling dat in de provinciale reglementen hier nog iets aanvullends over wordt geregeld. Bepalingen daaromtrent moeten derhalve worden geschrapt.
Ook de wijziging van de benaming van de Kamer van Koophandel is slechts technisch van
aard.
1.4. Provinciale Staten van Flevoland zijn bevoegd te besluiten over de reglementswijziging.
Waterschap Zuiderzeeland is een waterschap dat in de provincies Friesland, Overijssel en
Flevoland ligt. In het reglement is bepaald dat Provinciale Staten van Flevoland bevoegd
zijn reglementswijzigingen van beperkte strekking vast te stellen. Daarvan is nu sprake,
waardoor Provinciale Staten van Flevoland alleen kunnen besluiten over de voorgestelde
wijzigingen.
5.

Kanttekeningen

N.v.t.
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6.

Vervolgproces

Na vaststelling door Provinciale Staten van Flevoland vindt bekendmaking plaats in de Provinciale Bladen (Flevoland, Friesland en Overijssel). Gedeputeerde Staten dragen zorg voor verspreiding van de vastgestelde reglementswijziging aan alle betrokken overheden en belangenorganisaties.
7.

Advies uit de Commissie

8.

Ontwerp-besluit

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, nummer 1660513;
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BESLUITEN:
de Tweede wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 28 januari 2015.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen




Tweede wijziging van het Regelement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 (#1660506)
Provinciaal Blad (#1666648).

10. Ter lezing gelegde stukken

N.v.t.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
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secretaris,

voorzitter,

