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Onderwerp 
Vaststelling Derde wijziging Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 
 

1. Beslispunten 
1. De Derde wijziging Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 vast te 

stellen, inhoudende een wijziging van de instantie die de vertegenwoor-
digers in de Algemene Vergadering voor de categorie natuur benoemt. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wa-
terbeleid, hoofdstuk 1.2 ‘Water’ van de Programmabegroting. 

 
3. Eerdere behandeling  

Per mededeling van 16 mei 2017 (#2065486) zijn Provinciale Staten geïnfor-
meerd over de terinzagelegging van het ontwerp Derde wijziging Reglement 
Waterschap 2008 door Gedeputeerde Staten. Op 24 mei jl. is hier tijdens de 
bijeenkomst van de commissie Ruimte op gewezen. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

De bevoegdheid om de Derde wijziging Reglement Waterschap Zuiderzeeland 
2008 vast te stellen is op grond van de Waterschapswet aan Provinciale Sta-
ten voorbehouden. Waterschap Zuiderzeeland is een waterschap dat in de 
provincies Friesland, Overijssel en Flevoland ligt. Gezien de beperkte strek-
king van de wijzigingen zijn Provinciale Staten van Flevoland op grond van ar-
tikel 23 van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 bevoegd te 
besluiten over de voorliggende wijziging van het reglement. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na vaststelling door Provinciale Staten van Flevoland van de Derde wijziging 
Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 vindt bekendmaking plaats in de 
Provinciale Bladen (Flevoland, Friesland en Overijssel) en wordt de regle-
mentswijziging aan alle betrokken overheden en belangenorganisaties ver-
zonden. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De Algemene Vergadering van waterschap Zuiderzeeland bestaat uit 25 le-
den, waarvan 7 geborgde zetels. Met deze zetels wordt de behartiging van 
minderheidsbelangen geborgd. Het betreft de belangen van agrariërs, bedrij-
ven en natuur, welke bijzonder afhankelijk zijn van het waterschap. Op ge-
borgde zetels kan niet gestemd worden. Specifieke belangenorganisaties le-
veren voor deze zetels de bestuursleden aan. Voor waterschap Zuiderzeeland 
zijn dat drie zetels voor ongebouwd (geleverd door de LTO), één voor natuur 
en drie voor bedrijven (geleverd door de KvK).  
 
In de Wet op de bedrijfsorganisatie was het Bosschap aangewezen als speci-
fieke belangenorganisatie voor het leveren van een bestuurder voor het Al-
gemene Bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland voor de geborgde zetel 
voor natuur. Nu de Wet op de bedrijfsorganisatie in 2015 is ingetrokken moet 
de belangenorganisatie voor natuur in het Reglement voor Waterschap Zui-
derzeeland 2008 worden aangewezen.  

 
7. Beoogd effect 

Het met landelijke regelgeving in overeenstemming brengen van het Regle-
ment voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 
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8. Argumenten 

1.1 De wetgeving mbt het bestuur van het waterschap is gewijzigd. 
Tot 1 januari 2015 leverde het bosschap op basis van de Wet op de bedrijfsorganisatie een 
bestuurslid aan voor de zetel voor natuur. Op 1 januari 2015 is de Wet op de bedrijfsorgani-
satie ingetrokken en het bosschap opgeheven. Sindsdien moet vertegenwoordiging van het 
natuurbelang worden aangewezen op grond van het Reglement voor Waterschap Zuiderzee-
land 2008. 

 
1.2 Overgangsrecht tot 1 januari 2018. 

Als overgang heeft de minister van I&M tot 1 januari 2018 de 'Vereniging van Bos- en Natuur-
terreineigenaren' (VBNE) aangewezen voor het leveren van bestuursleden voor de zetel(s) 
van natuur. Voor die tijd dient aanwijzing van de zetel(s) voor natuur door provincies gere-
geld te zijn.  
 

1.3 VNBE is de geschikte organisatie. 
De VBNE is het geschikte lichaam om de vertegenwoordigers van de categorie natuurterrei-
nen voor de waterschapsbesturen te benoemen, omdat de leden van de VBNE 70% van het 
bosareaal en 90% van het natuurareaal vertegenwoordigen (o.a. Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, Defensie). Bij de laatste waterschapsverkiezingen heeft de VNBE ook al be-
stuurders aangedragen. De VNBE is bekend met de procedures en afspraken daaromtrent. 
 

 1.4 Het voornemen tot een Derde wijziging van het Reglement Waterschap Zuiderzeeland 2008 
is besproken met het waterschap. 
Op grond van de Waterschapswet dienen Gedeputeerde Staten voorafgaand aan de wijziging 
van het Reglement en het ontwerpbesluit overleg te hebben met het dagelijks bestuur van 
het waterschap. Het waterschap is akkoord met de voorgestelde wijziging. 

 
1.5 Ontwerpwijziging vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 

Op wijzigingen van het reglement van het waterschap is de uitgebreide procedure van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing, waardoor een ontwerpwijziging ter inzage 
moest worden gelegd. Op grond van de Waterschapswet bereiden Gedeputeerde Staten het 
ontwerp voor. Op 16 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp vastgesteld en 
voor inspraak vrijgegeven. 

 
1.6 Provinciale Staten van Flevoland zijn bevoegd het reglement van Zuiderzeeland te wijzigen. 

Artikel 23 van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 bepaalt dat provinciale 
staten van Flevoland bevoegd zijn tot wijzigingen aan het reglement van beperkte strek-
king. De aanwijzing van de VBNE betreft een wijziging van beperkte strekking. Dit is ambte-
lijk afgestemd met de provincies Friesland, Overijssel en waterschap Zuiderzeeland.  

 
1.7 Wijziging vaststellen door provinciale staten. 

Provinciale staten zijn op grond van artikel 23 van het Reglement voor Waterschap Zuider-
zeeland 2008 bevoegd, na ontvangst van eventuele zienswijzen, een wijziging van het Re-
glement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 vast te stellen. Een ontwerpwijziging heeft 
van 1 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage gelegen. Hiervan is kennis ge-
geven in diverse bladen. 
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1.8  Het ontwerp kan ongewijzigd worden vastgesteld.  
Op het ontwerp is gedurende de periode van terinzagelegging geen zienswijze ontvangen. 
Ook is er geen aanleiding het ontwerp ambtshalve aan te passen. Het ontwerp kan derhalve 
ongewijzigd worden vastgesteld door Provinciale Staten. 

 
9. Kanttekeningen 

Geen 
 

10. Bijlagen 
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