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B N¡et openbaar met eindtermijn 6 juni 2017

Eindtermün

Onderwerp:
Benoeming dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland

Publiekssamenvatti ng:
Per 1 september gaat de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, de heer Doornbos

met pensioen. Voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf heeft het hoogheemraadschap na

een sollicitatieprocedure besloten de heer Rogier van der Sande aan te bevelen als nieuwe

dijkgraaf. ln de Waterschapswet staat dat deze aanbeveling van het waterschap naar de
provincie moet worden gestuurd, waarna de provincie deze, vergezeld van hun beschouwingen,

aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu stuurt. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de

brief aan de minister vastgesteld waarmee de aanbeveling wordt doorgestuurd.

Advies:
1. Kennis te nemen van de aanbeveling van de Verenigde Vergadering van het

hoogheemraadschap van Rijnland om de heer drs. R.A.M. van der Sande te benoemen

tot dijkgraaf

2. De brief aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu vast te stellen waarmee de

aanbeveling van de Verenigde Vergadering wordt doorgezonden

3. Aan de rapportage vertrouwenscommissie werving dilkgraaf 2O17 geheimhouding op te

leggen op grond van artikel 55 van de Provinciewet, juncto artikel 10, tweede lid onder
letter e van de Wet openbaarheid van bestuur

4. Publiekssamenvatting vast te stellen over de aanbeveling voor de benoeming van de

dijkgraaf hoogheemraadschap van Delfl and

Besluit GS:
vastgesteld conform advies

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: Akkoord

{mblelijk opdrachtgever / Leidingqevende: /erwiis, C Cioilaal

3estuurlijk opdrachtqever / Porlefeuillehouders: lanssen, RA

)ro\inci esecreteris Jrs. J.H. de Baas
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Bijlagen:
- Brief aan de minister van l&M mbt benoeming dijkgraaf Rijnland

- Besluit W aanbeveling dijkgraaf Rijnland

- Rapportage vertrouwenscommissie werving dijkgraaf 2017 (geheim)

- Brief Dijkgraaf en hoogheemraden mbt aanbeveling dijkgraaf Rijnland
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I Toelichting voor het College

De ambtstermijn van de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, de heer Doornbos,
loopt af per 1 september 2O17. Hel hoogheemraadschap heeft, conform de in de Waterschapswet
voorgeschreven procedure, een vertrouwenscommissie benoemd om de aanbeveling voor een
nieuwe dijkgraaf voor te bereiden. De aanbeveling van de vertrouwenscommissie is op 10 mei
2017 door de Verenigde Vergadering (Algemeen Bestuur) van het hoogheemraadschap
overgenomen. Conform de voorgeschreven procedure is de aanbeveling doorgestuurd naar
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten sturen de aanbeveling'vergezeld van hun

beschouwingen' aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu"

Het betreft hier een interprovinciaal waterschap, dat zowel in Zuid- als in Noord-Holland ligt. De
aanbeveling is daarom aan beide colleges van gedeputeerde staten gestuurd.

Op 15 mei hebben de heren Janssen en Smit een gesprek gehad met de aanbevolen kandidaat,
de heer drs. R.A.M. van der Sande. De gedeputeerde water van de Provincie Noord-Holland heeft
er voor gekozen om geen gesprek te voeren.

Op 6 juni wordt ook in de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland een besluit
genomen over deze benoeming. Afgesproken is dat vanuit de provincie Zuid-Holland de
aanbeveling naar de Minister zal worden gestuurd, mede namens Noord-Holland.

Benoeming van de nieuwe dijkgraaf zal plaatsvinden bij Koninklijk Besluit. Daarna zal de
Commissaris van de Koning van Zuid-Holland de nieuwe dijkgraaf beëdigen.

Juridisch kader:

De procedure voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf vindt plaats volgens de in de
Waterschapswet beschreven procedure.

Na besluitvorming in de Verenigde Vergadering heeft het hoogheemraadschap de aanbeveling
openbaar gemaakt. De rapportage van de vertrouwenscommissie is niet openbaar gemaakt, maar
moet wel worden doorgeleid naar de minister. De inhoud van deze rapportage raakt de
persoonlijke levenssfeer van zowel de gekozen als de afgevallen kandidaat" Deze informatie is
uitsluitend bedoeld voor de Minister van l&M. De persoonlijke levenssfeer van de kandidaten
achten wij in dit geval van een zwaarder gewicht dan het algemeen belang van openbaarheid,
omdat het de beeldvorming in het publieke domein ongewenst kan beTnvloeden en hen in hun
verdere loopbaan kan schaden.

2 Proces

Zie onder 1
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3 Communicatiestrategie

Er wordt volstaan met openbaarmaking op de website van de provincie
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