Verslag artikel 4-overleg
Bespreking

Datum

Artikel 4 Waterschapswet-overleg met Waterschap Aa en Maas
11:30 – 12:30 uur

19 mei 2014
Van

K.J. de Jong
Aanwezig

Telefoon

Waterschap:
De heren Verheijen (Dijkgraaf), Van Dijk en Kremers

(073) 681 27 94

Provincie:
De heren Van den Hout (gedeputeerde), Post, Van der Steen en De Jong en
mevrouwen Horck en Van Opzeeland
Afwezig

n.v.t.
Kopie aan

De heer Van den Hout start het overleg en licht het doel van het artikel 4overleg toe. In het artikel 4-overleg ligt het concept-ontwerp reglement voor.
Het waterschap wordt hierop om een reactie gevraagd. De concept-verslagen
van de artikel 3-overleggen van 9 mei en de concept-ontwerp reglementen zijn
besproken in de vergadering van het college van GS op 13 mei. GS hebben op
13 mei het concept-ontwerp reglement voor waterschap Aa en Maas
vastgesteld. De ingebrachte reacties van de overleggen met het waterschap
worden verwerkt in het dossier dat op 27 mei a.s. in de vergadering van GS
wordt behandeld samen met het ontwerp-reglement. De ontwerp-reglementen
worden behandeld in de Statencommissie ER op 6 juni 2014. Hierin zijn ook
de resultaten van het artikel 3 en 4-overleg opgenomen.
De heer Van den Hout vraagt het DB van het waterschap om een mening over
het voorliggende concept-ontwerp reglement van Aa en Maas.
De heer Verheijen geeft aan 2 opmerkingen te hebben op pagina 2 van het
verslag die een betere weergave geven over hoe het AB staat tegenover het
initiatief-voorstel van PS. Hiervoor zijn via de mail aan de heer De Jong 2
tekstpassages gestuurd. Door deze toevoeging kunnen 2 andere zinnen worden
weggelaten. Daarna is de heer Verheijen akkoord met het verslag. Ook verzoekt
hij in het verslag aan te geven dat Mevrouw Van de Ven van het CDA is.
Wat betreft het voorliggende concept-ontwerp reglement wil de heer Verheijen
zijn reactie kort houden. Het DB heeft hiervan kennis genomen en ziet geen

aanleiding tot wijziging van haar standpunt over te gaan ten opzichte van het
artikel 3-overleg. Het DB reageert afkeurend. Het DB zal dan ook het AB van
het waterschap voorstellen negatief te adviseren over het besluit van PS. Op 2
juni 2014 zal het AB in een openbare vergadering hierover een standpunt
innemen. Daarna zal het standpunt van het AB ter kennis worden gebracht van
de provincie.
De heer Van den Hout vraagt over de zetelverdeling en de onderbouwing
daarvan of het waterschap zich daarin kan vinden.
De heer Verheijen geeft aan dat er geen onenigheid is over de gebruikte cijfers,
deze zijn uitgewisseld en daarover zijn we het eens. De interpretatie ervan is
minder duidelijk. De heer Verheijen benadrukt wel dat de
Kostentoedelingsverordening 2014 de basis is geweest voor het verstrekken van
de feitelijke informatie over de waardeverhoudingen.
De heer Van Dijk geeft aan dat de discussie over verschuiving binnen de
verdeling lastig met cijfers te onderbouwen is.
Procedureel gaat de heer Verheijen in op de spreektijd aangevraagd door het
waterschap voor de Statencommissie op 6 juni. Het is nog niet duidelijk of het
DB ook zal gaan inspreken, dit hangt af van het advies van het AB hierover.
Verder wordt nog gesproken over de aanpassing van het reglement voor de
Kamer van Koophandel. De heer Verheijen verwacht dat de provincie dit
uitzoekt en hier zorgvuldig mee omgaat. Mevrouw van Opzeeland geeft aan dat
hier door de provincie en ook in IPO-verband naar gekeken is en dat er weinig
vrijheid zit in de regeling, de wetgever laat de provincie hierin geen vrijheid.
De heer Verheijen vraagt tot slot of het verslag van het overleg wederom in
concept wordt toegestuurd aan het waterschap waarop mevrouw Van
Opzeeland antwoordt dat dit dinsdag 20 mei in de loop van de middag wordt
opgestuurd.
Mevrouw van Opzeeland legt de vervolgprocedure uit en geeft aan dat de
verslagen van het artikel 4-overleg uiterlijk voor vrijdag 23 mei moeten worden
vastgesteld zodat deze samen met de verslagen van de artikel 3-overleggen
opgenomen kunnen worden in het GS-dossier dat op 27 mei zal worden
behandeld in GS.
De heer Van den Hout sluit de vergadering tot slot.
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