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Aan:

de leden van Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 19 februari 2013

Onderwerp: Omvang en samenstelling algemeen bestuur waterschap Vechtstromen

Geachte leden van Provinciale Staten,

Hierbij stuur ik u ter informatie de brief d.d. 13 februari 2013 van het dagelijks bestuur
Van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. ln deze brief gericht tot de
commissie ex. artikel 6 van de Waterschapswet geven de twee waterschappen te
kennen dat er aan de kant van de waterschappen draagvlak is voor een statenbesluit
gericht op een bestuursomvang van 27 zetels, waarbij 7 zetels wofden aangemerkt
als geborgde zetels.

Verder laten de waterschappen weten dat zijop korte termijn in overleg zullen treden
met de commissie ex. artikel 6 Waterschapswet.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

l//i h

T. Klip-Martin.
Lid van de commissie ex artikel 6 Waterschapswet



FUSIEPROCES WATERSCHAP VECHTSTROMEN i.o

Aan de commissle ex artikel 6 van de Waterschapswet

t,a.v. gedeputeerde Boerman (Overijssel), gedeputeerde Klip (Drenthe) en

gedeputeerde Meijers (Gelderland)
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Geachte mevrouw Klip, mevrouw Meijers en heer Boerman,

ln juli 2012 hebben de algemeen besturen van Regge en Dinkel en Velten Vecht
besloten in te stemmen met een fusie van deze twee waterschappen per I januari

2O14. Tevens hebben de beide algemeen besturen toen een aantal voorkeuren

uitgesproken ten aanzien van onderwerpen die in het provinciaal reglement voor

het nieuwe waterschap moeten worden vastgelegd.

ln het bijzonder betrof dat de omvang en samenstelllng van het bestuur voor het

nieuwe waterschap. Beide algemeen besturen hebben unaniem (!) hun voorkeur
uitgesproken voor een omvang van 27 bestuursleden, waarvan 9 geborgde

zetels, Voor de motivatie van deze voorkeur, waar wij nog steeds achterstaan,
verwijzen wij gemakshalve naar onze brief van 27 augustus 20'12 aan uw

commissie (bUgevoegd).

Deze voorkeur hebben gedeputeerde staten vervolgens overgenomen ln het
ontwerp van het Reglement voor waterschap Vechtstromen en als zodanig
voorgedragen ter besluitvorming aan hun provinciale staten.
Provinciale staten van Overijssel hebben in hun vergadering van 23 januari
jongstleden besloten tot fusie van onze beide waterschappen en het Reglement
voor waterschap Vechtstrom en ove reen kom stig h et o ntwe rp vastgeste ld.

Provinciale staten van Drenthe hebben op 30 januari jongstleden eveneens

besloten tot fusie, maar een afwijkend besluit genomen over de omvang en

samenstelling van het algemeen bestuur en deze vastgesteld op 27

bestuursleden, waarvan 7 geborgde zetels.
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Als gevolg van hetverschil in besluitvorming tussen beide provinciale staten is er
geen eensluidend besluit ten aanzien van het opheffen van de bestaande
waterschappen en dreigt er met betrekking tot het instellen van het waterschap
Vechtstromen een impasse te ontstaan met als risico dat de fusie per ì januari
2014 niet door kan gaan. lmmers er is een eensluidend besluit noodzakelijk om
te kunnen fuseren en dit eensluidende besluit moet op korte termijn genomen
worden om de wettelijk verplichte verkiezingen voor het bestuur van
Vechtstromen voorafgaand aan een fusie (rechtmatig) te kunnen organiseren.
Een niet uit te leggen uitkomst in het lichtvan het regeerakkoord, waarin
opschaling van waterschappen opgenomen is en dat dit vooral van onderop vorm
moet krUgen. Dit temeer omdat er eenstemmigheid bestaat in beide staten over
het fusievoornemen als zodanig.

Onze besturen hechten meer waarde aan het kunnen slagen van de fusie tussen
onze beiderwaterschappen, dan aan de kwestie van de zetelverdeling. Een fusie
die het lonkende perspectief van het waterschap Vechtstromen dichterbij brengt
en een te behalen structurele doelmatigheid van € I I miljoen realiseert, zoals
beschreven in de Strategische schets waterschap anno 2020 en de Businesscase
fusie Regge en Dinkel en Velt en Vecht.
Derhalve kunnen wij u meedelen dat er in beide algemeen besturen, in de
wetenschap dat er ook andere scenario's denkbaar zijn, draagvlak is voor een
eventueel besluit van provinciale staten voor een omvang en samenstelling van
27 bestuursleden en 7 geborgde zetels en beide dagelijks besturen het mandaat
hebben hierover met u in overleg te treden.
Wij zullen op korte termijn het initiatief hiertoe nemen.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van waterschap Regge en Dinkel,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

namens het dagelijks bestuur van waterschap Velt en Vecht,

A. Van iet-Kuiper, dijkgraaf
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