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Amendement
A¡tikel 35 RvO PS van Drenthe 207I
Onderwerp: Opheffing waterschap Velt en Vecht en instelling en reglementering
waterschap Vechtstromen per l januari 2074
Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen ter behandeling van
statenstu k
PS/20L3-557
Overwegende dat:
de voorgestelde fusie van de waterschappen bijdraagt aan het afnemen van
bestuurlijke drukte, door afname van het aantal AB leden van 48 naar 27;
het voorstel uitgaat van 9 geborgde zetels (1/3 van alle zetels), waar de
wetgever ruimte geeft voor 7-9 geborgde zetels;
bij het overgrote deel van de Nederlandse waterschappen minder dan 1/3 van
de zetels is toegewezen aan geborgde zetels;
- er bij het vaststellen van de wetgeving nog geen ervaring was met geborgde
zetels in de huidige structuur van waterschapsbesturen;
- in de praktijk blijkt dat geborgde zetels een meer dan evenredige
vertegenwoordiging kennen in dagelijks besturen doordat zij bij voorbaat
relatief grote fracties vormen;
- de categorieën ongebouwd en natuur in de praktijk prima veftegenwoordigd
worden via rechtstreekse verkiezing van ingezetenen;
- vanuit democratisch principe rechtstreekse verkiezing van bestuurders de
voorkeur heeft boven indirecte benoeming via organisaties;
- daarom een keuze voor 7 geborgde zetels meer recht doet aan de ingelanden
van het nieuwe waterschap Vechtstromen;

-

Besluiten in te stemmen met het ontwerp-besluit nr PS/2013/557 met dien
verstande dat het voorgenomen besluit onder punt II lid B gaat luiden:
B, de verordening: Het reglement voor het waterschap Vechtstromen zoals
opgenomen in bijlage 1 als volgt gewijzigd vast te stellen:

Artikel 6
lid a. 20 leden van de categorie ingezetenen
lid b, 3 leden van de categorie ongebouwd
lid c. 1 lid van de categorie natuurterreinen
l¡d d. 3 leden van de categorie bedrijfsgebouwd

Artikel

7

1. Voor de categorie bedrijfsgebouwd worden door de kamers van koophandel
Oost Nederland en Noord Nederland tezamen drie vertegenwoordigers benoemd
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2. Voor de categorie ongebouwd wordên door de Land- en Tuinbouworganisatie
No-ord drie vertegenwoot'digers benoemd
En de toelichting op het reglement conform aan

te passen.

Statenfractie Partij van de-Arbeid Drenthe,

PW Drenthe
Dhr. N.A. Uppelschoten
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