Nota overlegreacties artikel 3 en 4-overleg voorontwerp reglementswijziging d.d. 27 juni 2017
Op 27 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen aan de besturen van
Noorderzijlvest en Hunze en Aa's gevraagd om een overlegreactie over een voorgenomen wijziging
van waterschapsreglementen. Aan de besturen van de waterschappen is verzocht om zich akkoord te
verklaren met het gecombineerd en schriftelijk afdoen van de wettelijk voorgeschreven overleggen.
Bij brief gedagtekend respectievelijk 12 juli 2017 en 11 juli 2017 hebben de Dagelijks Besturen van
Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hun overlegreactie kenbaar gemaakt. In deze nota overleg worden
de overlegreacties van het waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa behandeld. Onder A in de
tabel wordt de reactie van Noorderzijlvest weergegeven en onder B de reactie van Hunze en Aa's.
Links in de tabel staat de reactie en rechts ons antwoord daarop.
A. Noorderzijlvest
Het waterschap geeft aan in te kunnen stemmen
met het voorstel om de “art. 3 en 4”-overleggen
schriftelijk en gecombineerd af te doen. Volgens
het waterschap verzet de aard van de
wijzigingen zich daar niet tegen en is
voortvarendheid geboden.

Reactie provincie
Het waterschap geeft aan in te stemmen met
het gecombineerd schriftelijk afdoen van de
"artikel 3 en 4"-overleggen. Met waardering
wordt deze kennisgeving aangenomen.

Het waterschap geeft aan dat de diverse
wijzigingen van het huidige Reglement worden
ingegeven door de invoering van de Waterwet,
de herziening van de Waterschapswet en De
Wet aanpassing waterschapsverkiezingen. Het is
volgens het waterschap van belang dat het
Reglement in overeenstemming is met de
geldende wet- en regelgeving.

De provincie deelt de opvatting van het
waterschap en neemt deze verder voor
kennisgeving aan.

Het beheergebied van Noorderzijlvest is
uitgebreid met ongeveer 144 hectare. Met de
overdracht van het gebied neemt het
waterschap Noorderzijlvest ook het beheer en
onderhoud van diverse waterstaatswerken over.
Door het wijzigen van het Reglement en de
bijbehorende kaart kunnen wij in 2018
rechtmatig waterschapsbelasting heffen bij deze
ingelanden.

De provincie neemt de mededeling voor
kennisgeving aan. De opmerking is in
overeenstemming met de provincie
voorgestelde wijziging.

De Unie van Waterschappen heeft aandacht
gevraagd voor deze problematiek. Door een
extra lid in artikel 2 van het Reglement op te
nemen. Wij steunen deze wijziging, zodat het
helder is onder welk waterschap een woonboot
valt, wanneer deze in het grensgebied is
afgemeerd.

De provincie waardeert de steun voor deze
wijziging.

De opmerkingen leiden niet tot aanpassing van
de voorontwerp-reglementswijziging.
B. Hunze en Aa's
Het waterschap geeft aan te kunnen instemmen

De provincie waardeert de reactie van het

met het gecombineerd schriftelijk afdoen. Het
waterschap is akkoord met de voorgestelde
wijzigingen.

waterschap.

De reactie leidt niet tot aanpassing van de
voorontwerp-reglementswijziging.

