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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-653198164 (DOS-2017-
0006268)

Onderwerp

Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van

Rijnland
 

Advies

1 . Het ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van

Rijnland vast te stellen waarin wijzigingen worden voorgesteld met betrekking tot de

benoeming van het bestuurslid voor de categorie natuurterreinen, de procedure om te

komen tot een nieuwe dijkgraaf, waarin het opnemen van diverse bepalingen met betrekking

tot herpoldering wordt voorgesteld alsmede een nieuwe kaart van het beheergebied is

opgenomen.

2. Te bepalen dat het ontwerpbesluit van 16 juli tot en met 27 augustus 2018 ter inzage wordt

gelegd, binnen welke periode belanghebbenden hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

3. Brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland 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 Hoogheemraadschap

van Rijnland.

5. Te bepalen dat de kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit wijziging reglement

Rijnland wordt gepubliceerd in het provinciaal blad.
 
Besluit GS
vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

- Kaart HHRijnland

- Ontwerpbesluit wijziging reglement Rijnland

- Kennisgeving ter inzage legging ontwerpbesluit wijziging reglement Rijnland

- Brief aan Rijnland waarmee het ontwerpbesluit wordt toegezonden

- Overeenkomst tot overdracht van het feitelijk beheer van watergangen, kunstwerken en

waterkeringen in Bennebroekerpolder-Noord en Bennebroekerpolder-Zuid gelegen in de

gemeente Bloemendaal

- Overeenkomst tot overdracht van het beheer van polders (fase 2) in de gemeente Leiden

- Brief van Rijnland van 3 juli met verzoek om de fictiebepaling niet op te nemen (ter kennisname)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 juli 2018 
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1 Toelichting voor het College

 

In 2018 worden meerdere waterschapsreglementen herzien. De wijziging van het reglement voor

het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- Aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het

bestuurslid mag benoemen voor de categorie natuurterreinen.

- Wijziging van de bepalingen over het benoemingsproces voor een dijkgraaf

- Bepalingen met betrekking tot herpoldering

- Nieuwe kaart met de begrenzing van het beheersgebied.

 

Conform de procedure zoals die is voorgeschreven in de Waterschapswet is op 18 juni 2018 het

voorontwerp van de wijziging door gedeputeerde staten vastgesteld en aan het waterschap

toegezonden. De teksten waren vooraf uitgebreid afgestemd. Het waterschap heeft laten weten

dat ze niet op het voorontwerp gaan reageren.

 

De volgende stap in het proces is het vaststellen van het ontwerpbesluit en het ter inzage leggen

daarvan. Die stap wordt nu genomen.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen andere kosten gemoeid met dit besluit dan de uren die er in worden gestopt.

 

Juridisch kader

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

 

2 Proces

 

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

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

inhoudelijk overleg over de inhoud van het besluit (artikel 4 van de Waterschapswet). Die twee

stappen hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland mede namens Noord-Holland uitgevoerd.

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

ontwerpbesluit wordt op 10 juli door beide colleges vastgesteld en gaat daarna zes weken ter

inzage, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze 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 geplaats in het provinciaal blad. De stukken worden op de website ter

inzage aangeboden en liggen daarnaast fysiek ter inzage op beide provinciehuizen en bij het

waterschap.

 


