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Ondenverp: Overdracht peilbeheer provinciale vaarwegen naar de waterschappen

Geachte voorzitter/leden,

Drenthe is een van de laatste provincies die zelf nog het peilbeheer op de eigen vaar-
wegen uitvoert. Onder het peilbeheer wordt verstaan: het op peil houden van de

waterstand op de Drentse vaarwegen door wateraanvoer in droge perioden en water-
afuoer in natte perioden. De nieuwe waterwet maakt duidelijk dat dit echter een water-
schapseigen taak is. De provincre en de waterschappen Hunze en Aa's, Reest en

Wieden en Velt en Vecht zijn al enige tijd in gesprek over overdracht van het peilbe-

heer van provincie naar deze waterschappen. De betrokken overheden hebben geen

verschil van mening over deze wettelijk voorgeschreven overdracht, maar de water-
schappen zijn nog bezig de organisatorische en financiële consequenties voor zichzelf
inzichtelijk te maken.

De overdracht is organisatorisch complex omdat de waterschappen de desbetreffende
provinciale peilbeheerobjecten niet kennen en het huidige beheer in één hand ge-

splitst moet worden over de drie betrokken waterschappen. (N.8. Er liggen geen pro-

vinciale vaarwegen in het gebied van waterschap Noorderzijlvest).

En de overdracht is financieel complex omdat er rijksgeldstromen vervallen, die bo-

vendien groter zijn dan de voor de provincie wegvallende kosten, want de provincie

beheert inmiddels efficiënter dan in 1994 was overeengekomen. Dat is de reden dat er

na overdracht een aanvulling op het budget voor het provinciale vaarwegbeheer nodig

is. Er ontstaat daarnaast een financieel nadelig effect door het wegvallen van BTW-

compensatie (want provincies kunnen BTW-compensatie realiseren, waterschappen
níet). De wettelijk voorgeschreven overdracht is financieel ongunstig voor de provincie

en voor de waterschappen, dus ook voor de Drentse burgers. De overdracht is finan-
cieel wel gunstíg voor het Rijk.
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De huidige inschatting is dat de overdracht per 1 januar¡ 2015 zal plaatshebben. Dat

betekent dat het moment dat de provincie de kosten van het peilbeheer maar ook de

rijksvergoeding kwijt is, pas met ingang van het jaar 2015 wordt bereikt.

Wij hopen u hiermee in voldoende mate geÏnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

GedeButeerde Staten van

4-,/


