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Geachte mevrouw Horasan en heer Fokkens,

Op 7 februari 2013 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de fusie van de water-
schappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht en de situatie die is ontstaan na de
besluitvorming van provinciale staten van Overijssel en Drenthe. Onderstaand de
antwoorden op de door u gestelde vragen.

Vraao 1

Zijn gedeputeerde staten bekend met de voorbereidingen van nieuwe wetgeving rond
verkiezingen van de waterschappen en met de discussies rond geborgde zetels als
onderdeel hiervan?

Antwoord 1

Wij zijn bekend met de voorbereidingen van een wljziging van de Water-
schapswef. Dit wetsvoorstel beoogt een wijziging aan te brengen in de wijze

en het t'tjdstip van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de categorie
van ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap. Dat staat los
van een integrale evaluatie van het waterschapbestuur. Een discussie over
geborgde zetels is dus nu niet aan de orde.

V¡aao2
Klopt het dat Binnenlandse Zaken dit najaar een wetsontwerp wil aanbieden aan het
parlement, ongeveer in de beoogde periode van de verkiezingen voor waterschap
Vechtstromen?
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Antwoord 2
De precieze planning van de indiening van het wetsvoorstel rs ons nief
bekend. WIhebben gei'nformeerd bijhet ministerie, maar dit heeft geen

nadere informatie opgeleverd.

Vraaq 3

Klopt het dat op ambtelijk niveau vanuit de provincies of vanuit de fusiewaterschappen
overleggen plaatsvinden met het Rijk, die beogen om voor het fusiewaterschap een
uitzondering te maken voor geborgde zetels, mochten deze in de nieuwe wetgeving
worden afgeschaft of verminderd?

Antwoord 3
Dit klopt niet. WI kunnen u verzekeren dat vanuit onze organisatie, alsmede
vanuit de provincies Overþse/ en Gelderland en de waterschappen Velt en
Vecht en Regge en Dinkel, geen gesprekken zijn gevoerd over de samen-
stelling van het bestuur van het nieuwe waterschap.

Vraao 4

Zo ja, wal is de inhoud en strekking van deze afspraken?

Antwoord 4
Zie antwoord op vraag 3, daarvan is geen sprake.

Vraaq 5
Klopt het dat als deze afspraken worden gemaakt, de situatie kan ontstaan dat na de
waterschapsverkiezingen in 2015 het waterschap Vechtstromen als enige waterschap
in Nederland gedurende nog een aantaljaren leden van het algemeen bestuur vanuit
geborgde zetels kent?

Antwoord 5
Nee,'dit klopt niet

Vraaq 6:

Bent u bekend met het fusieproces van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe,
waar eerst ambtelijk is gefuseerd en pas een jaar later bestuurlijk?

Antwoord 6
Wij zijn bekend met het fusieproces van de waterschappen Vallei en Eem en
Veluwe.

VraasT
Zielu deze fusievorm als een reëel alternatief voor het waterschap Vechtstromen, en

bent u bereid dit alternatief mee te nemen in het overleg met gedeputeerde staten van
Overijssel en Gelderland?

Antwoord 7

Er heeft inmiddels een overleg met gedeputeerde staten van de andere pro-
vincies plaatsgevonden. ln dit gesprek zijn verschillende scenario's besproken
naar aanleiding van de besluitvorming in provinciale staten van Overijsselen
Drenthe. Wij zien deze fusievorm niet als een reëel alternatief.
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Vraaq B

Zonee, waarom niet?

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

Antwoord B
De waterschappen Regge en Dinkelen Velt en Vecht hebben op 27 augustus
2012 aan ons college de besluiten aangeboden van hun algemeen besturen
waarin zij hebben ingestemd met een fusie en waarbij zij het voornemen uit-
spreken om deze per 1 januari 2014 in te laten gaan. De Waterschapswet
verplicht provinciale staten om verkiezingen voor het algemeen bestuur van
het nieuwe waterschap yasf fe stellen en aan één van beide waterschappen
opdracht te geven deze verkiezingen te organiseren (in dit geval waterschap
Regge en Dinkel).De wetgever biedt geen mogelijkheden om verkiezingen uit
te stellen in afwachting van een eventuele wetswijziging. Zoals bij de reactie
op vraag 1 al is aangegeven wordt in het wetsvoorstel niet voorzien in wijzi-
ging van de samenstelling van het bestuur. Daarmee wordt ook niet de angel
gehaald uit de verschillende positiebepalingen van de sfafen in Overijssel en
Drenthe waar u op doelt in uw brief. Voor overige opmerkingen met betrekking
tot de voortgang van besluitvorming inzake waterschap Vechtstromen verwij-
zen wij naar onze brief met kenmerk 7/3.5/2013001067.

secretaris
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STATENFRACTIE  DRENTHE 
 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,        
 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122  
9400 AC Assen    
 
Assen, 7 februari 2013  
 
Betreft: Vragen ex artikel 41 RvO 2011 

 

Geachte heer Tichelaar, 
 
Op 30 januari 2013 hebben Provinciale Staten gesproken over de opheffing van 
waterschap Velt en Vecht en het instellen van waterschap Vechtstromen.  
 
Nu PS in Drenthe het voorstel hebben geamendeerd op het punt van geborgde zetels en 
PS in Overijssel niet, is een nieuwe situatie ontstaan die de voortgang van de fusie 
mogelijk vertraagt. 
 
Naast de discussie over geborgde zetels in het nieuwe waterschap Vechtstromen, is dit 
mogelijk ook onderwerp in de voorbereidingen van nieuwe wetgeving over waterschap 
verkiezingen, die nu in Den Haag getroffen worden. Mogelijk lopen delen van de discussie 
in onze provincie en in Den Haag parallel. 
 
De PvdA heeft aangegeven voort te willen met de fusie om de beoogde voordelen hiervan 
daadwerkelijk te verzilveren. Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen: 
 
1.Is het College van Gedeputeerde Staten bekend met de voorbereidingen van nieuwe 
wetgeving rond verkiezingen van de waterschappen en met de discussies rond geborgde 
zetels als onderdeel hiervan? 
 
2. Klopt het dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit najaar een wetsontwerp wil 
aanbieden aan het parlement, ongeveer in de beoogde periode van de verkiezingen voor 
waterschap Vechtstromen? 
 
3. Klopt het dat op ambtelijk niveau vanuit de provincies of vanuit de fusiewaterschappen 
overleggen plaats vinden met het Rijk, die beogen om voor het fusiewaterschap een 
uitzondering te maken voor geborgde zetels, mochten deze in de nieuwe wetgeving 
worden afgeschaft of verminderd? 
 
4. Zo ja, wat is de inhoud en strekking van deze afspraken? 
 
5. Klopt het dat als deze afspraken worden gemaakt, de situatie kan ontstaan dat na de 
waterschap verkiezingen in 2015 het waterschap Vechtstromen als enige waterschap in 
Nederland gedurende nog een aantal jaren AB-leden vanuit geborgde zetels kent? 
 
6. Bent u bekend met het fusieproces van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe, 
waar eerst ambtelijk is gefuseerd en pas een jaar later bestuurlijk? 
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Wij zien deze fusievorm als een reëel alternatief voor waterschap Vechtstromen, omdat 
snelheid kan worden bereikt met het integreren van de ambtelijke organisaties en 
beleidsafstemming - en dus de voordelen van fusie kunnen worden verzilverd, terwijl 
meer tijd kan worden genomen voor de bestuurlijke fusie en aansluiting kan worden 
gevonden bij de ontwikkelingen (wetgeving) bij het Rijk. Daarmee wordt mogelijk ook 
een angel gehaald uit de verschillende positiebepalingen van de Staten in Overijssel en 
Drenthe. Verkiezingen zouden dan kunnen worden opgeschort naar najaar 2014. 
 
7. Ziet u deze fusievorm als een reëel alternatief voor het waterschap Vechtstromen, en 
bent u bereid dit alternatief mee te nemen in het overleg met Gedeputeerde Staten van 
Overijssel en Gelderland?  
 
8. Zo nee, waarom niet? 
 
 
Reyan Horasan, 
Ruud Fokkens, leden van de PvdA Statenfractie Drenthe 
 


