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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-648300351 (DOS-2017-
0007394)

Onderwerp

Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur Waterschap Hollandse Delta
 

Advies

1 . Het ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur Waterschap Hollandse Delta vast te

stellen waarin de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren wordt aangewezen als instantie

die bestuursleden mag benoemen voor de categorie natuurterreinen.

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit van 11 juni tot en met 23 juli 2018 ter inzage wordt gelegd,

binnen welke periode belanghebbenden hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

3. Brief aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Hollandse Delta vast te stellen waarmee zij

worden geïnformeerd over het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit.

4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel tot vaststelling van het ontwerpbesluit

tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
 
Brief toezending ontwerpbesluit wijziging reglement aan waterschap Hollandse Delta
Ontwerpbesluit wijziging reglement Hollandse Delta
Kennisgeving ontwerpbesluit wijziging reglement Hollandse Delta

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

 

In 2018 worden meerdere waterschapsreglementen herzien. De herziening van het reglement van

het waterschap Hollandse Delta is beperkt. Deze wijziging gaat alleen over het aanwijzen van de

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VNBE) als instantie die mensen mag benoemen

voor de geborgde zetels van de categorie natuurterreinen.

 

Op 20 maart (verzonden 27 maart) 2018 is het voorontwerp van het wijzigingsbesluit door

gedeputeerde staten vastgesteld en aan het waterschap toegezonden. Het waterschap heeft

geen opmerkingen op het voorontwerp gemaakt. Het ontwerpbesluit is daarom inhoudelijk exact

hetzelfde. Wel zijn de lay-out en de aanhef aangepast nu het een ontwerpbesluit is geworden.

 

Financieel en fiscaal kader

Er worden geen andere kosten gemaakt dan ambtelijke capaciteit en die is gedekt in het

personeelsbudget.

 

Juridisch kader

De Waterschapswet is het kader voor de procedure tot wijziging van waterschapsreglementen.

Het onderhavige besluit is een stap in dat proces.

De volgende stap is, na de terinzagelegging, het verwerken van eventuele zienswijzen en daarna

het voorleggen van de stukken aan provinciale staten ter vaststelling.

 

2 Proces

 

Het in de Waterschapswet beschreven proces bestaat uit meerdere stappen. Eerst de

aankondiging van de start van het wijzigingsproces (artikel 3 Waterschapswet), daarna inhoudelijk

overleg over de inhoud van het besluit (artikel 4 Waterschapswet). In dit eenvoudige geval zijn

deze stappen samengevoegd.

Nu volgt de procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het

ontwerpbesluit wordt vastgesteld, en het gaat 6 weken ter inzage waarbij belanghebbenden de

mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen. Na afloop van de inzagetermijn worden

eventuele zienswijzen verwerkt en worden de stukken aan provinciale staten voorgelegd ter

besluitvorming.

 

3 Communicatiestrategie

 

Er wordt een kennisgeving gepubliceerd in het provinciaal blad. De stukken worden op de website

ter inzage aangeboden. Verder zal het waterschap middels bijgevoegde brief over het vaststellen

van het ontwerpbesluit worden geïnformeerd.

 


