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ONDERWERP
Instemming benoeming externe kandidaat als lid dagelijks bestuur. 

VOORSTEL
De heer P.A. Zoon benoemen tot extra lid van het dagelijks bestuur.  

SAMENVATTING
Het Dagelijks Bestuur is voornemens om de heer P.A. Zoon met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 
2019 aan te wijzen als waarnemend Dijkgraaf/voorzitter. Hiervoor moet het algemeen bestuur de heer 
P.A. Zoon eerst als lid van het dagelijks bestuur benoemen.  

Voor continuïteit en de stabiliteit van het bestuur van het waterschap is het van belang dat op een zo 
kort mogelijke termijn een extern en onafhankelijk waarnemend Dijkgraaf/voorzitter wordt 
aangewezen. Om dit mogelijk te maken heeft het waterschap bij de provincies Overijssel en Drenthe 
een verzoek om ontheffing op grond van artikel 41, derde lid, van de Waterschapswet ingediend. Deze 
ontheffing is toegekend voor de periode dat er geen door de Kroon benoemd Dijkgraaf/voorzitter 
beschikbaar is voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Het dagelijks bestuur is met deze ontheffing voornemens om de heer P.A. Zoon aan te wijzen als 
waarnemend Dijkgraaf/voorzitter.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Artikel 41, tweede lid, van de Waterschapswet bepaalt dat het algemeen bestuur uit haar midden de 
leden van het dagelijks bestuur benoemt. Het derde lid van artikel 41 van de Waterschapswet maakt 
het mogelijk dat Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid, voor 
zover het Regelement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: Reglement) hierin 
voorziet. In artikel 10 eerste lid van het Reglement is dit het geval. 
Op grond van deze bepalingen is het mogelijk een ‘externe’ te benoemen tot lid van het dagelijks 
bestuur, die vervolgens door het dagelijks bestuur kan worden aangewezen als waarnemend 
Dijkgraaf/voorzitter. Hierdoor kan het ambt van Dijkgraaf/voorzitter worden uitgeoefend door een 
onafhankelijk persoon. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de huidige Dijkgraaf vinden dit 
in de huidige omstandigheden gewenst.

Bij kandidaten voor het DB-lidmaatschap wordt voorafgaand aan de benoeming een onderzoek 
gedaan naar integriteitsrisico’s. Aangezien deze kandidaat in de afgelopen tijd diverse keren 
bestuurlijke functies heeft vervuld is dat in dit geval niet noodzakelijk. 

OMGEVING EN PARTNERS
Op 24 april 2019 zijn de Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Overijssel benaderd met 
een verzoek om ontheffing op grond van artikel 41, derde lid, van de Waterschapswet. Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel hebben deze ontheffing toegekend op 24 april 2019 en 
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe op 26 april 2019. 
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FINANCIËN
Aan de procedure om te komen tot de aanwijzing extra lid dagelijks bestuur en benoeming tot 
waarnemend Dijkgraaf/voorzitter zijn geen kosten verbonden. De waarnemend Dijkgraaf/voorzitter zal 
op grond van de geldende rechtspositionele regels een bezoldiging ontvangen die gelijk is aan de 
bezoldiging van de huidige Dijkgraaf aangevuld met een vergoeding voor tijdelijke huisvesting. De 
rechtspositie (waaronder de vergoeding voor tijdelijke huisvesting) wordt verder geregeld via het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA). 

RISICO’S
Het aanstellen van een extra lid van het dagelijks bestuur kent na de toekenning van de ontheffing 
geen risico’s. Het niet benoemen van een waarnemend Dijkgraaf/voorzitter kent wel risico’s voor de 
continuïteit en de stabiliteit.

BIJLAGEN
Bijlage 1: Ontheffing provincie Drenthe 
Bijlage 2: Ontheffing provincie Overijssel 
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