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Aankondiging van wijzigmg van het Reglement van bestuur


Geacht College,


Met uw brief van 8 maart 2018 deelt u mee dat gedeputeerde Staten witlen komen

tot wljziging van het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van

Delfland.


Nu de procedure tot wljziging van het reglement zal worden opgestart wlllen wij

van deze gelegenheid gebrulk maken door u te verzoeken kritisch te kljken naar

het artikel onderhoudsverpllchtingen (artikel 4) en de daarmee samenhangende

bepalingen In het reglement.


De wettelljke bevoegdheld om waterschappen In te stellen en te reglementeren

ligt bij provinciale staten. Artikel 2 van de Waterschapswet bepaalt dat de

bevoegdheld tot het opheffen en het instellen van waterschappen, tot regeling van

hun taken en Inrichting en van de samenstelling van hun besturen en tot de

verdere reglementering van waterschappen aan provinciale staten behoort en dat

de uitoefening van deze bevoegdheld geschiedt bij provinciale verordening.


In het reglement Is het beginsel verankerd dat het onderhoud gericht op de

instandhouding van waterstaatswerken van vltaal belang berust bij Delhand.

Delfland onderschrijft dit uitgangspunt, echter zljn wlj van mening dat regeling

van onderhoudsverpllchtingen en onderhoudsplichtigen een bevoegdheld is die bij

ultstek zou moeten toekomen aan het waterschapsbestuur, en wel aan het

algemeen bestuur, de verenigde vergadering van Delfland.


Bij bestuderlng van reglementen van andere waterschappen kan worden

geconstateerd dat deze zlch beperken tot de essentl6le aspecten betreffende de

Inrichting en het functloneren van het waterschap. De belangrijkste onderwerpen

die worden geregeld, zljn het gebied, de taak, het bestuur, de verdeling van de

geborgde zetels over de specifieke belangencategorieen, het aanwijzen van de

organisatles die de vertegenwoordigers voor de categorieSn bedrijven en

ongebouwd mogen benoemen en het toezicht.


Delfland zou dan ook graag zlen dat artikel 4 in het reglement zou worden

geschrapt. Wanneer tegemoet zou worden gekomen aan dIt voorstel Impliceert dit

ook dat In overlge bepalingen In het reglement wljzigingen zouden moeten worden

doorgevoerd. Dit geldt dan voor de artikelen 1 en 5.
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Als laatste maken wlj u attent op een fout In de tekst van artikel 7. Delfland stelt

hier een tekstuele aanpassing door te voeren. De tekst zou kunnen lulden 'Het

hoogheemraadschap heeft zijn zetel In Delft' of'Het hoogheemraadschap zetelt in

Delft'.


Hoogachtend;


Diikgraaf en Hoogheemraden van Delfland,

delsecretaris, O—■— 

^ DIjkgraaf,


van Haersma Buma
Ii7. R.C. Janssen 

mr. 
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