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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-675288234 (DOS-2018-
0004356)

Onderwerp

Benoeming dijkgraaf Waterschap Rivierenland

Advies

1 . De brief vast te stellen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland waarin wordt

aangegeven dat kennis is genomen van de aanbeveling van het Algemeen Bestuur van

het Waterschap Rivierenland om de heer Prof. Dr. J.C. Verdaas te benoemen tot

dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland en dat er geen aanleiding is om daarover

opmerkingen te maken.

2. Te bepalen dat de ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland en de

daarbij behorende bijlagen niet actief openbaar worden gemaakt op grond van artikel 3,

onder a en 5, onder c van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 jo

artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur.

3. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het vaststellen van de brief aan

Gedeputeerde Staten van Gelderland over de te benoemen dijkgraaf Waterschap

Rivierenland.
 

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

- GS-brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over de aanbeveling benoeming

dijkgraaf waterschap Rivierenland

- Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de aanbeveling benoeming dijkgraaf

waterschap Rivierenland met als bijlagen:

o Curriculum vitae Co Verdaas

o Advies aan Algemeen Bestuur van het waterschap Rivierenland

o Voorstel aan het Algemeen Bestuur van het waterschap Rivierenland

o Besluitenlijst van de extra openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van

het Waterschap Rivierenland, d.d. vrijdag 14 december 2018.

o Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap

Rivierenland, d.d. vrijdag 14 december 2018, besloten gedeelte

o Brief van het Waterschap Rivierenland aan de provincie Gelderland over de

aanbeveling tot benoeming van de heer Verdaas tot dijkgraaf van het

Waterschap Rivierenland.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 januari 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

De voormalige dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland, de heer Bleker, heeft het waterschap

per 1 september 2018 verlaten. 

Binnen het waterschap is een sollicitatieprocedure doorlopen om te komen tot een nieuwe

dijkgraaf. Dat heeft er toe geleidt dat op 14 december in het Algemeen Bestuur van Rivierenland

is besloten om de heer Prof. Dr. J.C. Verdaas aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf.

Conform de in de Waterschapswet beschreven procedure sturen Gedeputeerde Staten (in dit

geval van Gelderland) de aanbeveling naar de Minister, ‘vergezeld van hun bevindingen’.

Bij vergelijkbare procedures in de afgelopen jaren is de conclusie getrokken dat het niet aan de

provincies is om een inhoudelijk oordeel te vellen over de voorgedragen kandidaat. Als het proces

goed is doorlopen, dan kan de aanbeveling door naar de Minister.

Gedeputeerde Staten van Gelderland vragen om ‘in te stemmen’ met de aanbeveling. In de

antwoordbrief aan Gelderland is een andere bewoording gekozen.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma   : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Er worden geen kosten gemaakt, anders dan de uren die er in worden gestopt.

 

Juridisch kader

De procedure om te komen tot een nieuwe dijkgraaf is beschreven in de Waterschapswet en in

het Reglement van Bestuur van het waterschap. 

Artikel 46 van de Waterschapswet beschrijft dat het algemeen bestuur een aanbeveling opstelt en

deze aan Gedeputeerde Staten zendt, ‘die deze vergezeld van hun beschouwingen zenden aan

Onze Minister ..’. Benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit.

Vanwege het feit dat Rivierenland een waterschap is dat in vier provincies is gelegen (Gelderland,

Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland) is in artikel 16 van het Reglement van bestuur van het

waterschap bepaald dat de aanbeveling aan de provincie Gelderland moet worden gestuurd en

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland de aanbeveling, Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Zuid-Holland en Noord-Brabant gehoord, doorzendt naar de minister.

 

Actieve openbaarheid

De provincie Gelderland heeft ons verzocht om de stukken die ze ons hebben gestuurd niet actief

openbaar te maken. De grondslag daarvoor wordt gevonden in de Beleidsregel actieve

openbaarheid Zuid-Holland 2017. 

 

Artikel 3 onder a van deze beleidsregel biedt grondslag voor het niet actief openbaar maken van

stukken die op grond van artikel 10 de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar zijn. Dat

geldt in dit geval op grond van artikel 10, lid 2 onder e en g voor het verslag van het besloten deel

van de vergadering van het Algemeen Bestuur, het advies van de vertrouwenscommissie en het

curriculum Vitae van de heer Verdaas.

 

Daarnaast biedt artikel 5 onder c van genoemde beleidsregel grondslag om de overige
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onderliggende stukken niet openbaar te maken, nu de provincie Gelderland als afzender daarom

gevraagd heeft.

2 Proces

 

 

Binnen het Waterschap is een vertrouwenscommissie benoemd die de selectie van de kandidaten

voor haar rekening heeft genomen en een aanbeveling heeft gedaan aan het Algemeen Bestuur.

Op 14 december heeft het Algemeen Bestuur het voorstel van de vertrouwenscommissie om de

heer Prof. Dr. J.C. Verdaas aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf overgenomen. De aanbeveling is

daarna aan de provincie Gelderland gestuurd. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de

aanbeveling doorgestuurd naar de andere provincies. Op 20 december 2018 hebben wij de

aanbeveling ontvangen met het verzoek om mede te delen of kan worden ingestemd met de

aanbeveling.

3 Communicatiestrategie

 

Er vindt vanuit de provincie Zuid-Holland geen communicatie plaats over dit besluit anders dan de

openbaarmaking van de besluitenlijst en het versturen van de brief aan Gedeputeerde Staten van

Gelderland.

 


