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Datum

Artikel 3 Waterschapswet-overleg met Waterschap Brabantse Delta
14:00 – 15:00 uur

9 mei 2014
Van

K.J. de Jong
Aanwezig

Telefoon

Waterschap:

(073) 681 27 94

Mevrouw Moonen (Dijkgraaf), de heren Schots, Hieltjes en Slenders (DBleden), Van Rijn (plv. secretaris-directeur) en Merks (ambtelijke ondersteuning)
Provincie:
De heren Van den Hout (gedeputeerde), Post en De Jong, mevrouwen Horck
en Van Opzeeland
Afwezig

n.v.t.
Kopie aan

De heer Van den Hout licht in de opening het doel van het gesprek toe. Het
overleg vindt plaats in het kader van artikel 3 van de Waterschapswet en is
bedoeld om de reactie van het waterschap te horen op het besluit van PS.
Daarnaast geeft de heer Van den Hout de planning van de procedure weer.
GS zullen op 27 mei 2014 een besluit nemen over de ontwerp-reglementen en
op 6 juni zullen deze in de Statencommissie ER worden behandeld om vrij te
geven voor inspraak. Het definitieve besluit wordt voorzien in PS op 31 oktober
2014 dan wel uiterlijk december 2014.
In PS is een initiatiefvoorstel aangenomen voor de aanpassing van het
Waterschapsreglement voor het aantal en de verdeling van de geborgde zetels
in de waterschapsbesturen. Het voorstel houdt in dat het aantal geborgde zetels
vastgesteld moet worden op 7. Voor de verdeling van deze zetels hebben PS
aangegeven dit als volgt te willen: natuur 1 zetel, ongebouwd en bedrijven beide
3 zetels.
De heer Van den Hout vraagt om een reactie op het besluit van PS.
Mevrouw Moonen geeft een terugkoppeling vanuit de AB-vergadering over hoe
de partijen staan tegenover het voorstel. Ze geeft kort een bloemlezing van de
standpunten van de partijen en geeft de notulen van de vergadering aan de heer
Van den Hout. De partijen in het AB staan hier verschillend in, van goed
voorstel tot gehele afschaffing van de zetels tot het behouden van de geborgde
zetels vanwege de borging van gebiedskennis tot onderlinge verdeeldheid in de

partijen. Het AB geeft zonder dat er gestemd is, de voorkeur aan het behouden
van het huidige aantal en verdeling van de zetels.
Mevrouw Moonen gaat vervolgens in op de reactie van het DB op het voorstel.
Het besluit van PS komt op een verkeerd moment nu bekend is dat in 2015 de
evaluatie van de waterschapsverkiezingen zal plaatsvinden waarin dit wordt
geëvalueerd. Zij ziet liever dat de uitkomsten van de evaluatie worden
afgewacht, het is principieel beter nog een jaar te wachten in verband met de
discussie. Het voorstel van PS gaat slechts om het kiezen van het
waterschapsbestuur, terwijl de evaluatie veel breder is. Mevrouw Moonen geeft
aan dat het waterschapwerk zeer inhoudelijk is en er bij gediend is dat er
functionele geborgde zetels zijn.
Mevrouw Moonen geeft aan dat voor het dagelijks bestuur het karakter van het
waterschap als functionele democratie met een sterke belangenrepresentatie
voorop staat. Gelet op de komende evaluatie van de minister gaat het nu niet
om een voorschot te nemen op de principiële discussie over de
waterschapsverkiezingen als zodanig en de positie van de geborgde zetels
daarin. Het dagelijks bestuur wijst dit af. Een wijziging van de huidige
samenstelling van het algemeen bestuur is dan ook nu niet aan de orde. Zonder
dat er formeel is gestemd, voerde de voorkeur voor handhaving van de huidige
zetelverdeling in essentie de boventoon in het algemeen bestuur van
Waterschap Brabantse Delta.
De heer Van den Hout stelt een vraag over de kans op politieke discussie in Den
Haag als waterschappen willen blijven vasthouden aan de huidige
waterschapstructuur waarbij waterschappen functionele uitvoeringsorganen
blijven met een gekozen bestuur? De heer Van den Hout voegt er aan toe de
provincie er niet op uit is om de uitvoerende taken van het waterschap over te
nemen.
Mevrouw Moonen verwijst naar het OESO-rapport waarin de positie van
waterschappen als gekozen overheidsorgaan wordt onderschreven en waar het
kabinet achter staat. Morrel niet aan de waterschapstructuur vanwege de
belangrijke functie van het waterschap, het unieke functionele karakter.
Mevrouw Moonen geeft aan het jammer te vinden dat het initiatiefvoorstel min
of meer een voldongen feit is waaraan GS een vervolg moet geven. Zij vraagt
zich af wat het nut van het artikel 3-overleg dan nog is. Het zet de bestuurlijke
verhoudingen op scherp. Zij ziet graag dat GS los van politieke discussie en los
van PS een eigen bestuurlijke keuze maken.
De reactie van de heer Van den Hout hierop is dat PS opdrachtgever is en dat
GS niet eenvoudig van die opdracht kunnen afwijken. De heer Van den Hout
volgt hierin het voorstel van PS.
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Ten aanzien van de bestuurlijke kwaliteit in het waterschap geeft de heer Van
den Hout aan dat die minder samenhang heeft met de geborgde zetels, want de
geborgden zitten in het Algemeen Bestuur en niet in het Dagelijks Bestuur.
Mevrouw Moonen geeft daarop aan dat zowel de categorie ongebouwd (de heer
Coppens) en de categorie bedrijven (de heer Schots) zitting hebben in het
dagelijks bestuur.
Mevrouw Moonen vraagt aandacht voor de geschiedenis van het
waterschapbestel in het dossier voor PS, de aanleiding voor de discussie en het
belang van het functionele karakter van het waterschap wat nu onderbelicht is
in de hele discussie. Nu is de aanleiding voor het initiatiefvoorstel van PS te
eenzijdig en weinig onderbouwd. Ze ziet graag dat in het PS-dossier wordt
meegenomen de evaluatie van de waterschapsverkiezingen in 2015, om deze
eerst af te wachten en dan pas het waterschapreglement aan te passen.
Tot slot wordt nog gesproken over het vervolg van de procedure en wat in het
besprekingsverslag moet komen te staan. Mevrouw Moonen vraagt (nogmaals)
aandacht voor de brede lijn in het PS-dossier en ziet graag dat de overhandigde
inbreng van het dagelijks bestuur inclusief de notulen van het algemeen bestuur
(zie document 14UT004651) en t.z.t. het verslag van dit artikel 3-overleg
onderdeel wordt van de beraadslagingen voor de commissievergadering.
Mevrouw Van Opzeeland geeft aan dat het concept-ontwerp reglement direct
na besluit in GS op 13 mei per mail verzonden wordt. Aangezien waterschap
Brabantse Delta donderdag 15 mei alweer het artikel 4 overleg heeft, zal
maandagavond na akkoord van gedeputeerde het concept-ontwerp reglement
alvast onder voorbehoud worden verzonden per mail.
De heer Van den Hout bedankt iedereen voor het gesprek en geeft aan dat het
artikel 4-overleg plaatsvindt op 15 mei om 12:30 uur.
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