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Inleiding  

Voor het interprovinciale waterschap Reest en Wieden is door Provinciale Staten van de provincies 
Overijssel en Drenthe het Reglement voor het waterschap Reest en Wieden 2008 vastgesteld. 
 
Als gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel en enkele wetswijzigingen in de Kieswet 
en de Waterschapswet, is het noodzakelijk dat het Reglement van het waterschap Reest en Wieden 
wordt gewijzigd vóórdat de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 worden gehouden. De wijzi-
gingen betreffen met name de benoeming van de vertegenwoordigers van de categorie bedrijfsge-
bouwd (eigenaren van bedrijfsruimten) in het algemeen bestuur, de definitie van de categorie ingeze-
tenen en het aantreden van het dagelijks bestuur van het waterschap. Het betreft enige technische 
wijzigingen, die de bestaande samenstelling, inrichting en verhoudingen binnen het waterschapsbe-
stuur niet raken. Verder worden enige bepalingen omtrent toezicht op het waterschap die door gewij-
zigde wetgeving achterhaald zijn, geschrapt. Aan deze bepalingen is de wettelijke grondslag ontval-
len. 
 
Het betreft een gemeenschappelijk besluit van Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe conform 
artikel 2 en artikel 6 van de Waterschapswet. Een gelijkluidend voorstel wordt door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel aan Provinciale Staten van Overijssel voorgelegd. 

Advies  

1. De Verordening tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Reest en Wieden 2008 
vaststellen. 

Beoogd effect 

Het Reglement voor het waterschap Reest en Wieden 2008 wordt in overeenstemming gebracht met 
enige wetswijzigingen. Dit gebeurt tijdig vóór de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. 

Argumenten 

1.1. Enige wetswijzigingen maken aanpassing van het reglement noodzakelijk. 
De nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, en wijzi-
gingen in de Kieswet en de Waterschapswet, die op 1 juli 2014 in werking zijn getreden, nopen tot 
aanpassing van het Reglement voor het waterschap Reest en Wieden 2008. 
 
1.2. Het betreft een kleinschalige wijziging van technische aard. 
Met de aanpassing van het reglement wordt geen wijziging beoogd van de samenstelling van het Al-
gemeen Bestuur van het waterschap of enige wijziging van zijn inrichting/functioneren die verdergaat 
dan uit de genoemde wetswijzigingen noodzakelijkerwijze volgt. 
 
1.3. Het is van belang een en ander tijdig te regelen vóór de komende waterschapsverkiezingen. 
In maart 2015 dient een nieuw Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden te worden 
verkozen/benoemd (dat vervolgens een nieuw Dagelijks Bestuur zal dienen te benoemen). Het is van 
belang dat het reglement met het oog daarop tijdig wordt geactualiseerd. 
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1.4. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het besluit voorbereid conform de Waterschapswet. 
De artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet geven voorschriften voor de wijziging van een reglement 
(inspraak en overleg). Conform artikel 6 van deze wet hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de 
uitvoering hiervan aan Gedeputeerde Staten van Overijssel opgedragen.  
 
1.5. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend. 
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is toegepast. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 
31 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Het is noodzakelijk dat de wijzigingen in het reglement worden doorgevoerd vóór de waterschapsver-
kiezingen van 18 maart 2015. 

Financiën 
Het gevraagde besluit heeft geen financiële gevolgen voor de provincie Drenthe. 

Europese context 
Er zijn geen bijzondere Europese aspecten met het gevraagde besluit gemoeid. 

Monitoring en evaluatie 
Terzake onderhavig besluit behoeft (vooralsnog) geen monitoring en evaluatie plaats te vinden. 

Extern betrokkenen 
Afstemming heeft plaatsgevonden met de provincie Overijssel. Deze heeft de afstemming met het 
waterschap Reest en Wieden en met de Kamer van Koophandel op zich genomen. 

Communicatie  
Het vastgestelde besluit zal in het Provinciaal Blad gepubliceerd worden. Het vastgestelde besluit zal 
voorts aan Gedeputeerde Staten van Overijssel toegezonden worden. Dezen zullen (conform artikel 4 
van de Waterschapswet) het besluit binnen vier weken aan de minister van Infrastructuur en Milieu 
doen toekomen. Ook zullen zij het waterschap Reest en Wieden van het besluit in kennis stellen. 

 
Bijlag en  
Geen. 

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
1. Brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 5 november 2014 (inzake de voorbereiding) 
 
Assen, 13 januari 2015 
Kenmerk: 3/3.6/2015000079 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Met onderhavig voorstel worden de volgende wijzigingen in het genoemde reglement beoogd:  
a. de definitie van "ingezetenen" wordt aangepast aan de huidige tekst van de Waterschapswet; 
b. de benoeming van de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijfsgebouwd wordt gewijzigd; 
c. de bepaling inzake het tijdstip van benoeming van het Dagelijks Bestuur wordt geschrapt;  
d. in verband met dit laatste wordt een kleine redactionele wijziging toegepast; 
e. de bepalingen inzake de ingang van benoeming van het Dagelijks Bestuur worden geschrapt; 
f. de bepalingen inzake de goedkeuring van peilbesluiten worden geschrapt; 
g. de bepalingen inzake administratief beroep op Gedeputeerde Staten worden geschrapt. 
 
Ad a. Definitie "ingezetenen" 
Voor de definitie van de categorie "ingezetenen" wordt naar de nu geldende wetsbepaling verwezen. 
 
Ad b. Benoeming vertegenwoordigers categorie bedrijfsgebouwd 
Op 1 januari 2014 is de Wet op de Kamer van Koophandel in werking getreden. Een belangrijke wijzi-
ging die dit met zich meebracht, is dat er niet langer sprake is van meerdere Kamers van Koophandel 
(één per gebied). Voortaan is er één landelijke Kamer van Koophandel. Deze nieuwe Kamer van 
Koophandel stelt regio’s vast. Per regio is er een regionale raad waarin bepaalde belanghebbenden 
zijn vertegenwoordigd. De oude Kamers van Koophandel bestaan niet meer. 
Met de Wet op de Kamer van Koophandel is tevens de Waterschapswet gewijzigd. Daarin is nu be-
paald (artikel 14, lid 3) dat de vertegenwoordigers van de categorie bedrijfsgebouwd (eigenaren van 
bedrijfsruimten) worden benoemd door de landelijke Kamer van Koophandel, maar wel op voordracht 
van de regionale raad van de regio die gelegen is in het gebied van het desbetreffende waterschap. 
Indien binnen het gebied van een waterschap meer dan één regio gelegen is, wordt bij reglement be-
paald op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen.  
Bij het Besluit vaststelling regio’s d.d. 2 januari 2014 (Staatscourant 2014, 1215) heeft de Kamer van 
Koophandel de regio’s vastgesteld, waaronder de Regio Noord (provincies Groningen, Fryslân en 
Drenthe) en de Regio Oost (provincies Overijssel en Gelderland). De grenzen van de Regio’s Noord 
en Oost stemmen overeen met de grenzen van de oude Kamers van Koophandel Noord-Nederland 
en Oost-Nederland. Waterschap Reest en Wieden is gelegen in de Regio’s Noord en Oost.  
In het huidige reglement is bepaald dat de Kamer van Koophandel Noord-Nederland twee leden be-
noemt en de Kamer van Koophandel Oost-Nederland één lid. Nu de grenzen tussen de beide  
Regio’s Noord en Oost van de nieuwe Kamer van Koophandel gelijk zijn gebleven met de grenzen 
van de oude Kamers van Koophandel, zijn er geen redenen hierin wijzigingen voor te stellen.  
 
Ad c, d en e. Benoeming Dagelijks Bestuur na verkiezingen 
Het eerste lid van artikel 10 van het huidige reglement bepaalt dat de benoeming van de leden van het 
Dagelijks Bestuur (met uitzondering van de dijkgraaf) plaatsvindt in de eerste vergadering van het 
Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling. Artikel 11 van het huidige reglement bepaalt dat de be-
noeming van degene die de benoeming tot lid van het Dagelijks Bestuur heeft aangenomen, ingaat op 
het tijdstip waarop ten minste de helft van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur zijn benoeming 
heeft aangenomen of, indien de aanneming van de benoeming op een later tijdstip plaatsvindt, op dat 
tijdstip. Vanaf het tijdstip van aftreden van het (oude) Dagelijks Bestuur – zo bepaalt artikel 11 voorts – 
tot het tijdstip waarop ten minste de helft van het aantal leden van het nieuwe Dagelijks Bestuur de 
benoeming heeft aangenomen, treedt de dijkgraaf in de plaats van het Dagelijks Bestuur. 
Deze bepalingen uit het reglement zijn niet meer in overeenstemming met de Waterschapswet. De 
Wet aanpassing waterschapsverkiezingen voorziet er door wijziging van de Kieswet en de Water-
schapswet in dat er gecombineerde stembusverkiezingen worden gehouden voor Provinciale Staten 
en voor de categorie ingezetenen in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Die gecombineerde 
verkiezingen vinden voor de eerste keer plaats op 18 maart 2015.  
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In het gewijzigde artikel 41 van de Waterschapswet (vierde lid) is bepaald dat de leden van het zitten-
de Dagelijks Bestuur ook na de verkiezingen aanblijven, totdat ten minste de helft van hun opvolgers 
is benoemd en deze hun benoemingen hebben aangenomen. Als uiterste datum voor het vormen van 
een nieuw Dagelijks Bestuur (en het aftreden van het oude Dagelijks Bestuur) geldt een termijn van 
drie maanden na de aanvang van de zittingsduur van het (nieuwe) Algemeen Bestuur. Deze bepaling 
geldt ook voor de (zittende) leden van het Dagelijks Bestuur die niet opnieuw tot lid van het Algemeen 
Bestuur zijn gekozen of benoemd. Voorts voorziet het nieuwe zesde lid van artikel 41 van de Water-
schapswet in plaatsvervanging door de voorzitter van het waterschap (de dijkgraaf) totdat het aantal 
leden van het Dagelijks Bestuur dat in functie is de helft bedraagt van het door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde aantal leden. 
De in het eerste lid van artikel 10 en de in artikel 11 van het huidige reglement opgenomen regelingen 
zijn niet in overeenstemming met het gewijzigde artikel 41 van de Waterschapswet. De wet voorziet nu 
in deze materie. De bewuste bepalingen uit het reglement dienen daarom te worden geschrapt.  
 
Ad f. Schrapping bepalingen over goedkeuring peilbesluiten door Gedeputeerde Staten 
Artikel 21 van het huidige reglement regelt de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van peilbeslui-
ten van het waterschap in de zin van de Wet op de waterhuishouding. De Wet op de waterhuishou-
ding is per 22 december 2009 vervallen. Peilbesluiten vinden nu hun grondslag in artikel 5.2 van de 
Waterwet. 
Ingevolge artikel 10:26 van de Algemene wet bestuursrecht kan een besluit van een bestuursorgaan 
slechts aan goedkeuring door een ander bestuursorgaan worden onderworpen in bij of krachtens de 
wet bepaalde gevallen. Uit artikel 148 van de Waterschapswet vloeide voort dat besluiten van het 
waterschapsbestuur die betrekking hebben op de regeling van de waterbeheersing (dit betrof met 
name peilbesluiten) aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten konden worden onderworpen, 
voorzover zulks bij reglement was bepaald. Artikel 21 van het huidige reglement voorzag hierin (wat 
peilbesluiten betreft). Echter is artikel 148 van de Waterschapswet per 25 november 2009 vervallen. 
De wettelijke grondslag is daarmee aan het bedoelde goedkeuringsvereiste ontvallen. Artikel 21 van 
het huidige reglement dient dus geen doel meer en dient daarom te worden geschrapt. 
 
Ad g. Schrapping bepalingen over administratief beroep op Gedeputeerde Staten 
Artikel 22 van het huidige reglement regelt het administratief beroep op Gedeputeerde Staten dat in-
gevolge artikel 153 (eerste lid, onder a en b) van de Waterschapswet kon worden ingesteld tegen 
bepaalde besluiten van het waterschapsbestuur. Artikel 153 van de Waterschapswet is echter per 
25 november 2009 vervallen, waarmee ook de mogelijkheid om in het kader van dat wetsartikel admi-
nistratief beroep bij Gedeputeerde Staten in te stellen, vervallen is. Ook artikel 22 van het huidige re-
glement dient dus geen doel meer en dient daarom eveneens te worden geschrapt. 
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Provinciale Staten van Overijssel en van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 13 januari 2015, 
kenmerk 2014/0340900, respectievelijk Drenthe d.d. 13 januari 2015, kenmerk 3/3.6/2015000079; 
 
gelet op de artikelen 2 en 6 van de Waterschapswet; 
 
overwegende:  
- dat op 1 januari 2014 de Wet op de Kamer van Koophandel in werking is getreden; 
- dat op 1 juli 2014 de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking is getreden; 
- dat de artikelen 148 en 153 van de Waterschapswet per 25 november 2009 zijn vervallen; 
- dat het bepaalde in de voormelde wetten, en het vervallen van voormelde wetsartikelen, noopt tot 

aanpassing van het Reglement voor het Waterschap Reest en Wieden 2008; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
ieder voor zover ze bevoegd zijn; 
 
vast te stellen de Verordening tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Reest en Wieden 
2008: 
 
Artikel I. 
Het Reglement voor het Waterschap Reest en Wieden 2008 wordt als volgt gewijzigd. 
a. Artikel 1, onder b, komt te luiden:  
 categorie ingezetenen: categorie bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder a, van de wet.  
b. Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:  
 Voor de categorie bedrijven worden 3 vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koop-

handel, 2 op voordracht van de regionale raad van de Regio Noord en 1 op voordracht van de 
regionale raad van de Regio Oost. Deze regio’s zijn aangeduid in het Besluit vaststelling regio’s 
van 2 januari 2014 van de Kamer van Koophandel (Staatscourant 2014, 1215). 

c. Het eerste lid van artikel 10 vervalt. 
d. Het tweede tot en met het vijfde lid van artikel 10 worden vernummerd tot eerste tot en met 

vierde lid. 
e. Artikel 11 vervalt. 
f. Artikel 21 vervalt. 
g. Artikel 22 vervalt. 
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Artikel II. 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provin-
ciaal Blad waarin deze wordt geplaatst. Artikel I, aanhef en onder b, treedt in werking met terugwer-
kende kracht tot 1 september 2014. 
 
Provinciale Staten van Overijssel, 
 
 
 
 
 
    , griffier     , voorzitter 
 
 
Zwolle, d.d. 18 februari 2015 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , griffier     , voorzitter 
 
 
Assen, d.d. 11 maart 2015 
 
coll. 
 


