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Geacht college van Gedeputeerde Staten,

 

Op 31 mei dit jaar is er bestuurlijk overleg geweest over de wenselijkheid van

het opnemen van een zogenoemde fictiebepaling ten aanzien van woonboten in

het waterschapsreglement tussen de waterschappen Rijnland, Amstel Gooi en

Vecht, De Stichtse Rijnlanden en de Unie van Waterschappen.

Dit overleg heeft geleid tot de conclusie dat het opnemen van de fictiebepaling

onwenselijk is. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van

hoogheemraadschap Rijnland verzoekt daarom de provincie Zuid-Holland deze

fictiebepaling niet op te nemen in het waterschapsreglement van Rijnland, dat

momenteel herzien wordt door de provincie Zuid-Holland (in samenspraak met

de provincie Noord-Holland).

 

Aanleiding: waterschapsverkiezingen; helderheid ten aanzien van positie

woonboten

Gedurende het brede proces van het actualiseren van de waterschapsgrenzen,

bedoeld om onduidelijkheden en fouten zoals bij de verkiezingen in 2015 zijn

geconstateerd te voorkomen (het belangrijkste onderdeel van de

reglementswijziging) is er ook ten aanzien van de electorale positie van

sommige woonbootbewoners geprobeerd op eenduidige wijze te handelen.

Verzoek van de Unie

In de brief van de Unie van Waterschappen van 30 januari 2017 (zie bijlage)

vraagt zij dan ook aandacht bij de waterschappen voor het correct en op

logische wijze toewijzen van woonboten die op of nabij de grens van de

waterschappen liggen, met het oog op de komende verkiezingen begin 2019.

Het idee van de Unie was hierbij als uitgangspunt te hanteren de woonboten toe

te wijzen aan het waterschap waar zij hun loopplank hebben liggen, en dit door

middel van een zogenoemde fictiebepaling in de waterschapsreglementen op te

nemen, door de provincie(s).

 

Discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid van de fictiebepaling

Dit voorstel stuitte echter op grote bezwaren bij waterschap Amstel, Gooi en

Vecht en roept ook twijfels op bij de provincies Utrecht en Noord-Holland. Naar

aanleiding hiervan is bestuurlijk overleg geweest tussen de Unie, Amstel, Gooi

en Vecht, Stichtse Rijnlanden en Rijnland, om tot een gezamenlijk standpunt te

komen. De conclusie vanuit dit overleg is dat het niet wenselijk is de

fictiebepaling in het reglement op te laten nemen.
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Verzoek fictiebepaling niet op te nemen in het waterschapsreglement

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van hoogheemraadschap Rijnland

verzoekt daarom nu de provincie Zuid-Holland deze fictiebepaling niet op te

nemen in het waterschapsreglement van Rijnland, dat momenteel herzien wordt

door de provincie Zuid-Holland (in samenspraak met de provincie Noord-

Holland).

Met vriendelijke groet,

namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Rogier van der Sande, 

Dijkgraaf

Caroline van de Wiel,

secretaris




