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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Op verzoek van het de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De
Dommel worden de Reglementen op twee punten gewijzigd. Allereerst wordt
overeenkomstig het besluit van de minister van IenM de Vereniging van Bos- en
Natuureigenaren bevoegd voor het benoemen van de geborgde zetels voor de
categorie Natuurterreinen. Daarnaast wordt de mogelijkheid toegevoegd dat een
lid van het Dagelijks bestuur van een waterschap ontslag per onmiddellijke
ingang kan indienen, dit in overeenstemming met de Gemeentewet.
Het voorstel
1. Derde Wijzigingsverordening Reglement voor het waterschap Aa en
Maas vast te stellen;
2. Derde Wijzigingsverordening Reglement voor het waterschap Brabantse
Delta vast te stellen;
3. Derde Wijzigingsverordening Reglement voor het waterschap De
Dommel vast te stellen;
Aanleiding
Op 1 januari 2015 is het Bosschap als organisatie opgeheven. Het Bosschap
verzorgde de benoeming van de geborgde zetels voor de categorie
Natuurterreinen. Omdat het destijds te kort dag was om voor alle provincies de
reglementen op dit punt te wijzigen met het oog op de waterschapsverkiezingen
op 19 maart 2015 heeft de minister bij besluit de Vereniging van Bos- en
Natuureigenaren (hierna VBNE) aangewezen om de geborgde zetels voor
Natuurterreinen te benoemen. Dit besluit had rechtskracht tot 1 januari 2018.
Gelet op de aanstaande verkiezingen is het noodzaak om de reglementen op dit
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punt aan te passen, zodat de benoeming van de geborgden voor de categorie
Natuurterreinen rechtsgeldig is.
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Daarnaast is het verzoek om het Waterschapsreglement in lijn te laten zijn met
de Gemeentewet op het gebied van ontslag op eigen initiatief van een lid van
het dagelijks bestuur. De Gemeentewet voorziet in de mogelijkheid dat een
wethouder per onmiddellijke ingang kan doen en de Waterschapsreglementen
niet. De waterschappen willen dezelfde mogelijkheid opgenomen hebben in de
Waterschapsreglementen.
Bevoegdheid
Op grond van de Waterschapswet is de provincie bevoegd het Reglement vast
te stellen en te wijzigen. Artikel 3 en 4 van de Waterschapswet schrijft voor dat
eerst overleg met het Dagelijks bestuur moet hebben plaatsgevonden. Gelet op
het verzoek van de waterschappen is besloten schriftelijk de waterschappen te
informeren bij brief van 30 augustus 2018 en is aan het vereiste van artikel 3 en
4 van de Waterschapswet voldaan. Het voorstel heeft 6 weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Doel
Door de benoemingsbevoegdheid op te nemen in de Reglementen wordt het
mogelijk gemaakt de geborgde zetels voor Natuurterreinen rechtsgeldig gedaan
worden door VBNE.
Door de mogelijkheid op te nemen dat een lid van het Dagelijks bestuur ontslag
op eigen initiatief per onmiddellijke ingang kan indienen verkrijgen zij dezelfde
rechten als wethouders.
Argumenten
1. Benoeming geborgde zetels Natuurterreinen VBNE
1.1. Door het van rechtswege vervallen van de benoemingsbevoegdheid van het
VNBE ontstaat een hiaat in de regelgeving die de provincie in het
Waterschapsreglement dient te ondervangen.
1.2. Indien de benoemingsbevoegdheid niet wordt opgenomen in de
reglementen kunnen de geborgde zetels voor de categorie Natuurterreinen
niet rechtsgeldig benoemd worden.
1.3. Voor de andere categorieën geborgde zetels is de bevoegdheid tot het
benoemen ook geregeld in de reglementen, de toevoeging van de
benoeming van de geborgde zetels voor Natuurterreinen door VBNE, maakt
het compleet.
2. Toevoeging ontslag op eigen initiatief per onmiddellijke ingang
2.1. Bestuursleden van het dagelijks bestuur hebben op het ontslag op eigen
initiatief per onmiddellijke ingang na dezelfde als wethouders. Het verzoek is
dus deze gelijkluidend te maken.
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Kanttekeningen
1. Indien Reglement niet wordt gewijzigd kunnen de geborgde zetels voor de
categorie Natuurterreinen niet rechtsgeldig benoemd worden. Er wordt dan
niet voldaan aan het reglement, omdat de categorie Natuurterreinen
ontbreekt en zijn alle besluiten van het bestuur onrechtmatig.
2. Indien de wijziging waarin de mogelijkheid van ontslag met onmiddellijke
ingang op eigen initiatief niet wordt vastgesteld wijken de rechten van leden
van het dagelijks bestuur af van de rechten van wethouders, dit wordt door
het waterschap als storend ervaren.
Financiën
Geen financiële consequenties
Europese en internationale zaken
Nationale aangelegenheid
Planning
De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019, de wijzigingen
dienen voor de verkiezingen in werking te zijn getreden.
Bijlagen
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw N. Wester, (073) 681 27 02, nwester@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw R. Visser - Klaasen, (073) 680 89 73,
rklaasen@brabant.nl.
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