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Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 7 maart (verzonden 8 maart) 2018 hebben wij middels een brief aangekondigd dat wij

voornemens zijn het reglement van bestuur voor uw waterschap te wijzigen. 

 

Als reactie op onze brief van 7 maart hebben wij op 18 mei 2018 van u een brief ontvangen

waarin u twee zaken onder de aandacht brengt.

 

Als eerste verzoekt u om kritisch te kijken naar het artikel onderhoudsverplichtingen (artikel 4) en

de daarmee samenhangende bepalingen in het reglement.

 

U bent van mening dat de regeling van onderhoudsverplichtingen en onderhoudsplichtigen een

bevoegdheid is die bij uitstek zou moeten toekomen aan het waterschapsbestuur en niet aan de

provincie. U constateert dat een dergelijke bepaling alleen in de reglementen van waterschappen

in Zuid-Holland voorkomen.

 

Bij de vorige wijziging van het reglement (in 2015) heeft u dit onderwerp ook aan de orde gesteld.

Toen waren Gedeputeerde Staten van mening dat het de voorkeur heeft om het eventueel laten

vervallen van deze bepaling bij alle waterschappen tegelijk te laten plaatsvinden. Gesprekken

met de waterschappen hebben er destijds toe geleid dat aan de bepaling de zinsnede ‘tenzij een

ander daartoe verplicht is.‘ is toegevoegd, omdat niet alle waterschappen deze verplichting wilden

laten vervallen. Het heeft nog steeds onze voorkeur om over het eventueel laten vervallen van

deze bepaling te besluiten na afstemming met alle waterschappen. 

 

Omdat ook u er bij ons nadrukkelijk op heeft aangedrongen om de reglementswijziging ruim voor

1 januari 2019 vast te stellen, stellen wij voor om de extra aanpassing niet in deze wijziging mee

te nemen. Wij stellen voor om in 2019 overleg met alle waterschappen te starten en goed over
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deze bepalingen af te stemmen. Bij een volgende wijziging van het reglementen kan het resultaat

van dat overleg dan worden meegenomen. 

 

Als tweede maakt u ons attent op de tekst van artikel 7, die tekstueel onjuist is. U vraagt om

hierin een tekstuele aanpassing  door te voeren. Wij zijn het met u eens en hebben in het

voorontwerp een alternatief voorgesteld.

 

Conform artikel 4 van de Waterschapswet sturen wij u hierbij het voorontwerp van het

wijzigingsbesluit. Wij merken daarbij op dat u nog in overleg bent met uw buurwaterschappen

over enkele grenssituaties. De nieuwe kaart is daarom nog niet bijgevoegd. Ten tijde van het

ontwerpbesluit zullen wij de afgestemde kaart bij de stukken voegen.

 

Wij ontvangen graag binnen drie weken uw reactie op het voorontwerp, zodat wij daarna het

ontwerpbesluit kunnen vaststellen en dat nog voor aanvang van het zomerreces ter inzage

kunnen leggen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,
 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief

hebben opgenomen. 

Bijlagen:

- Voorontwerp wijziging Reglement Delfland

 

 


