
Wijziging Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap 

Vechtstromen 2019 

De secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen; 

  

gezien het advies d.d. @@; 

  

gelet op het Besluit mandaat en volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 en het daarin 

toegekende mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-directeur 

  

BESLUIT 

  

het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 als volgt te 

wijzigen. 

Artikel I   
A. Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging 

waterschap Vechtstromen 2019 te vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage: ‘Bijlage 1 

als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: 

ondermandaat 2022’. 

  

B. Bijlage 3 als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging 

waterschap Vechtstromen 2019 te vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage: ‘Bijlage 3 

als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap Vechtstromen: 

machtiging 2022’. 

  

Artikel ll   
A. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking. 

B. Dit besluit kan worden aangehaald als: Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging water- 

schap Vechtstromen 2019. 

Aldus vastgesteld 28 april 2022. 

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, 

namens deze, 

de secretaris-directeur 

drs. R.I. Andringa, secretaris 

Nr. 5578 

WATERSCHAPSBLAD 16 mei 

2022 

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen 
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Bijlage 1 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap 

Vechtstromen: ondermandaat 2022. 
  

Instructie Gemandateerde Besluit Nr. 

Voorbereiden privaatrechtelijke rechtshandeling 

Degene aan wie volmacht 

is verleend op grond van 

bijlage 2 

Besluiten tot het voorbereiden van een privaatrechte- 

lijke rechtshandeling en het aangaan van een financi- 

ële verplichting. 

1.   

Vergunningverlening en handhaving 

Tot de inwer- 

kingtreding 

Teamleider Team Toetsen 

en Vergunnen en handha- 

ven 

Besluiten tot het niet in behandeling nemen, verlenen, 

weigeren, wijzigen en intrekken van vergunningen, 

ontheffingen of gedoogbeschikkingen op grond van: 

2.   

van de Omge- 

vingswet. Senior Adviseur Toetsen en 

Vergunnen (de medewerker 
- de Waterwet; 

- de Keur van het waterschap; 
belast met de coördinatie 

binnen het team VTH) 
- het Verkeersbesluit voor de Vecht; 

behoudens besluiten tot het intrekken van een vergun- 

ning en gedoogbeschikking wegens het niet naleven 

van voorschriften. 

Tot de inwer- 

kingtreding 

Teamleider Team Toetsen 

en Vergunnen en handha- 

ven 

Het in ontvangst nemen van en afdoen van meldingen 

en te verstrekken gegevens op grond van de: 
3.   

van de Omge- 

vingswet. 
- Waterwet; 

Senior Adviseur Toetsen en 

Vergunnen (de medewerker 
- Keur van het waterschap. 

Het stellen van aanvullende voorschriften of maatwerk- 

voorschriften op grond van: 
belast met de coördinatie 

binnen het team VTH) 
- Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit; 

- Waterwet/Besluit lozen buiten inrichtingen; 

- Keur van het waterschap. 

Teamleider Team Toetsen 

en Vergunnen en handha- 

ven 

- 4. Het opleggen van een last onder dwangsom of 

een last onder bestuursdwang. 

  

- Het afdoen van algemene correspondentie wat 

betreft toezicht en handhaving. Senior Adviseur Toetsen en 

Vergunnen (de medewerker - Het nemen van voorbereidingsbesluiten en het 

verrichten van voorbereidingshandelingen, bij- 

voorbeeld: doorzenden of terugzenden van ge- 

schriften (artikel 2:3 Awb). 

belast met de coördinatie 

binnen het team VTH) 

- Besluiten tot het ten uitvoerleggen van een be- 

stuurlijke strafbeschikking. 

Teamleider Team Toetsen 

en Vergunnen en handha- 

ven 

Het afdoen van algemene correspondentie niet gebon- 

den aan het nemen van een besluit. 

  

5.   

Senior Adviseur Toetsen en 

Vergunnen (de medewerker 

Het nemen van voorbereidingsbeslissingen en het 

verrichten van voorbereidingshandelingen, zoals: 

belast met de coördinatie 

binnen het team VTH) 
- doorzenden of terugzenden van geschriften (ar- 

tikel 2:3 Awb) 

- zenden van een bewijs van ontvangst (artikel 

4:3a Awb) 

- verzoeken om aanvullende informatie, dan wel 

een vertaling of samenvatting (artikel 4:5 Awb) 

- het stellen van termijnen (artikel 3:6, lid 1) 

- artikel 3:18, lid 2 (verlening beslistermijn) 

- artikel 4:5 (aanvraag) 

- artikel 4:14 (beslistermijn) Awb) 

- al dan niet horen van aanvragers en belangheb- 

benden (artikelen 4:7, 4:8, 4:11, 4:12 Awb) 

- het bekendmaken en ter inzage leggen van ont- 

werpen van te nemen besluiten en genomen 

besluiten en de eventuele toezending daarvan 

alsmede de bijbehorende mededeling (artikelen 
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3:11, lid 1, 3:12, lid 1, 3:13, lid 1, 3:41, 3:42, 3:43, 

4:5, lid 4, 4:8 Awb) 

- het maken van verslagen van mondeling naar 

voren gebrachte zienswijzen (artikelen 3:17, 4:7, 

4:8, 4:9 Awb) 

Advies en instemming 

Geldt tot de 

inwerkingtre- 

Teamleider Team Toetsen 

en Vergunnen en handha- 

ven 

Het geven van advies: 6.   

- bij het verlenen van omgevingsvergunningen 

op grond de Wet algemene bepalingen omge- 

vingsrecht (Wabo); 

ding van de 

Omgevings- 

wet. 

Senior Adviseur Toetsen en 

Vergunnen (de medewerker 

belast met de coördinatie 

binnen het team VTH) 

- bij het verlenen van vergunningen voor ontgron- 

dingen op grond van de Ontgrondingenwet; 

- bij de voorbereiding van het gemeentelijk riole- 

ringsplan op grond van de Wet milieubeheer; 

- bij een samenloop van meer dan één bevoegd 

gezag voor het verlenen van een watervergun- 

ning op grond van de Waterwet en het water- 

schap de vergunning niet verleent; 

- bij het verlenen van vergunningen in het kader 

van de Mijnbouwwet. 

senior adviseur RO/gebieds- 

inrichting 

Het geven van advies: 7.   

- in het kader van ruimtelijke besluiten en plannen 

van andere overheden inclusief de watertoets 

op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

Nautisch beheer (scheepvaartverkeer beheer) 

Als er sprake 

is van: 

De teamleider Team Water- 

systeem Noord 

Het zonder verkeersbesluit tijdelijk aanbrengen van 

verkeerstekens als bedoeld in artikel 10 van het Besluit 

administratieve bepalingen scheepvaartverkeer. 

8.   

a. uitvoe- 

ring van 

werken, 

b. drei- 

gend 

gevaar, 

of 

c. een an- 

dere 

dringen- 

de om- 

standig- 

heid 

van 

voorbij- 

gaande 

aard. 

Subsidies 

Bij nadere subsidieregeling 

op grond van de Algemene 

Vaststellen, verlenen, weigeren, wijzigen, terugvorde- 

ren en intrekken van subsidies, alsmede de (verdere) 

uitvoering van de subsidieverordening 

9.   

subsidieverordening water- 

schap Vechtstromen 2019 

wordt bepaald wie het on- 

dermandaat krijgt 

Openbaarheid van bestuur 

In mandaat 

genomen be- 

Strategisch juridisch advi- 

seur 

Het nemen van besluiten op grond van de Wet open 

overheid 
10.   

sluiten wor- Senior juridisch adviseur 

den (achteraf) 

ter informatie 

aan het dage- 
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lijks bestuur 

gezonden 

Teamleider Team Financi- 

ën, Inkoop en Juridisch 

Het nemen van besluiten op grond van de Wet herge- 

bruik overheidsinformatie 
11.   

Teamleider Team Financi- 

ën, Inkoop en Juridisch 

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene 

verordening gegevensbescherming en de Uitvoerings- 

wet Algemene verordening gegevensbescherming: 

12.   

- verzoek om inzage van persoonsgegevens 

- verzoek om persoonsgegevens te verwijderen 

(recht op vergetelheid) 

- verzoek om minder persoonsgegevens te verwer- 

ken 

- verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare 

vorm te ontvangen (dataportabiliteit) 

- verzoek om geen gegevens te verwerken (recht 

van bezwaar) 

- bijhouden verwerkingsregister 

De teamleider aan wie vol- 

macht is verleend op grond 

van bijlage 2 

- Besluiten tot het voorbereiden en aangaan van 

een verwerkersovereenkomst 

Functionaris Gegevensbe- 

scherming 
- melden datalek 

Teamleider Team Toetsen 

en Vergunnen en handha- 

ven 

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Politie- 

gegevens en het Besluit Politiegegevens: 
13.   

- verzoek verstrekken informatie aan betrokkene 

- verzoek recht op inzage betrokkene 

- verzoek rectificatie en vernietiging 

- bijhouden verwerkingsregister 

Archief 

Adviseur informatiemana- 

gement (die medewerker 

Besluiten tot: 14.   

1. het vervangen van archiefbescheiden door repro- 

ducties: belast met het archiefbe- 

heer) a. het vervangen van archiefbescheiden door 

reproducties, teneinde de aldus vervangen 

bescheiden te vernietigen, overeenkomstig 

artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 

6, eerste en tweede lid, van het Archiefbe- 

sluit 1995; 

b. het opmaken van een verklaring van ver- 

vanging van archiefbescheiden door repro- 

ducties, overeenkomstig artikel 8 van het 

Archiefbesluit 1995; 

2. het vervreemden van archiefbescheiden: 

a. het vervreemden van archiefbescheiden 

overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede 

lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 7, 

eerste en tweede lid, en artikel 8 van het 

Archiefbesluit 1995; 

b. het opmaken van een verklaring van ver- 

vreemding van archiefbescheiden, overeen- 

komstig artikel 8 van het Archiefbesluit 

1995; 

3. vernietiging: 

het opmaken van een verklaring van vernietiging 

van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 

8 van het Archiefbesluit 1995; 
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4. beperkingen openbaarheid: 

het stellen van beperkingen aan de openbaarheid 

van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 

15, eerste en tweede lid, en artikel 16, tweede 

lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het 

Archiefbesluit 1995. 
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Bijlage 3 als bedoeld in het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2019 waterschap 

Vechtstromen: machtigingen 2022. 
  

Instruc- 

tie 

Gemachtigde Handeling Nr. 

- - 1. Strategisch adviseur 

juridische zaken 

Het opstellen en indienen van processtukken;   

- het besluiten tot en het verrichten van processuele 

handelingen; - Senior adviseur juridi- 

sche zaken - het vertegenwoordigen van het waterschap of wa- 

terschapsbestuur ter zitting; - Senior juridisch mede- 

werker toetsen en ver- 

gunnen 
- het volmachten en ondermandateren van medewer- 

kers van het waterschap, alsmede externe professi- 

onele rechtshulpverleners om als vertegenwoordiger 

op te treden; 

in civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 

procedures, waarbij het waterschap of waterschapsbestuur 

is betrokken als partij of belanghebbende, zowel eisend 

als verwerend. 

  

Toelichting   Wijziging Besluit ondermandaat, ondervolmacht en 

machtiging waterschap Vechtstromen 2019 

  

ALGEMENE TOELICHTING 

Met het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging 2019 wordt door de secretaris-directeur 

ondermandaat en ondervolmacht verleend aan de ambtelijke organisatie van het waterschap van de 

bevoegdheden die aan hem zijn opdragen door het dagelijks bestuur. 

  

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 

A. In bijlage 1 bij het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 

2019 wordt ondermandaat verleend. Ondermandaat heeft betrekking op het nemen van bestuurs- 

rechtelijke besluiten. Deze bijlage is aangepast aan een aantal ontwikkelingen. 

  

  Rechtspositie 

  Het onderdeel ‘Rechtspositie’ komt in zijn geheel komen te vervallen als gevolg van de inwerking- 

treding van de Wet normalisatie rechtspositie. Er worden niet langer bestuursrechtelijke besluiten 

over de rechtspositie genomen, maar privaatrechtelijke rechtshandelingen. Hier is al rekening 

mee gehouden in bijlage 2 van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging water- 

schap Vechtstromen 2019. 

  

  Watertoets 

  Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van 

de watertoets worden doorlopen. De Watertoets is een proces dat een initiatiefnemer van een 

ruimtelijk plan samen met het waterschap doorloopt. De waterbeheerder geeft geen beoordeling, 

wel een advies. Eventuele vergunningverlening is een apart proces. 

  

  De bevoegdheid tot advisering over de watertoets lag bij de Teamleider Team Toetsen en Vergun- 

nen en handhaven en de Senior Adviseur Toetsen en Vergunnen (de medewerker belast met de 

coördinatie binnen het team VTH). 

  In de uitvoeringspraktijk is het de senior adviseur RO/gebiedsinrichting die de adviezen geeft. Het 

ondermandaat is hierop aangepast. 

  

  Openbaarheid van bestuur 
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  De Wet openbaarheid van bestuur is vervangen door de Wet open overheid. 

  

  Bij de Algemene verordening gegevensbescherming is voor de volledigheid de Uitvoeringswet 

Algemene verordening gegevensbescherming toegevoegd. 

  

  De bevoegdheden uit de Algemene verordening gegevensbescherming zijn in eerste instantie 

toegekend aan de teamleider Team Financiën, Inkoop en Juridisch. Ondertussen is afgesproken 
1 
 dat teamleiders ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van verwerkersovereen- 

komsten. De teamleider die de primaire overeenkomst afsluit, is ook verantwoordelijk voor een 

eventuele bijhorende verwerkersovereenkomst. 

  Het ondermandaat is hierop aangepast. 

  

  Ook is afgesproken dat de Functionaris Gegevensbescherming een datalek meldt bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens en op treedt als contactpersoon tussen de organisatie en Autoriteit Persoons- 

gegevens. 

  Het ondermandaat is hierop aangepast. 

  

  Wet politiegegevens 

  Voor de bescherming van persoonsgegevens bij de politie is er een speciale wet: de Wet politie- 

gegevens (Wpg). Ook de werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 

in dienst bij het waterschap vallen onder deze wet. 

  In artikel 1 van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren worden de We 

politiegegevens en het Besluit politiegegevens van 

  van overeenkomstige toepassing verklaart. 

  

  Op grond van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren is de werkgever 

van de boa de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt 

door de boa. In geval van het waterschap is het dagelijks bestuur deze werkgever. 

  

  Overeenkomstig de bevoegdheidstoekenning voor het nemen van besluiten op grond van de Al- 

gemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gege- 

vensbescherming, wordt de bevoegdheid voor het nemen van besluiten op grond van de Wet 

politiegegevens en het Besluit politiegegevens toegekend aan de teamleider Team Toetsen en 

Vergunnen en handhaven. 

  

Nieuwe tekst Bestaande tekst 

Dit onderdeel is komen te vervallen als gevolg van 

de Wnra. 

Manager or- 

ganisatie 

eenheid 

- Besluiten tot aanstelling, tref- 

fen disciplinaire maatregelen, 

schorsing of ontslag op eigen 

verzoek van teamleiders. 

- Overige besluiten met betrek- 

king tot teamleiders op grond 

van de voor het waterschap 

geldende rechtspositionele 

regelingen. 

- HR gesprekscyclus teamlei- 

ders: planningsgesprek, 

voortgangsgesprek, beoorde- 

ling. 

Teamleider 

(wiens team 

het betreft) 

- Besluiten tot aanstelling, tref- 

fen disciplinaire maatregelen, 

schorsing of ontslag op eigen 

verzoek van medewerkers. 

1 ) Overdrachtsdocument Implementatie AVG en Procedure Melden en afhandelen beveiligingsincidenten en datalekken 
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- Overige besluiten met betrek- 

king tot medewerkers op 

grond van de voor het water- 

schap geldende rechtspositio- 

nele regelingen. 

- HR gesprekscyclus medewer- 

ker: planningsgesprek, voort- 

gangsgesprek, beoordeling. 

Teamleider 

Team Toetsen en 

Het geven van advies: Teamleider 

Team Toet- 

Het geven van advies: 

- - bij het verlenen van omge- 

vingsvergunningen op 

grond de Wet algemene 

bij het verlenen van omge- 

vingsvergunningen op grond 

de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo); 

Vergunnen en 

handhaven 

Senior Adviseur 

Toetsen en Ver- 

sen en Ver- 

gunnen en 

handhaven 

Senior Advi- 

seur Toetsen 

bepalingen omgevings- 

recht (Wabo); - in het kader van ruimtelijke 

besluiten en plannen van ande- 

re overheden inclusief de wa- 

gunnen (de me- 

dewerker belast 
- bij het verlenen van vergun- 

ningen voor ontgrondin- 

gen op grond van de Ont- 

grondingenwet; 

en Vergun- 

nen (de mede- 

werker belast 

tertoets op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro); 

met de coördina- 

tie binnen het 

team VTH) met de coördi- 

natie binnen 
- - bij de voorbereiding van 

het gemeentelijk riolerings- 

plan op grond van de Wet 

milieubeheer; 

bij het verlenen van vergunnin- 

gen voor ontgrondingen op 

grond van de Ontgrondingen- 

wet; 

het team 

VTH) 

- - bij de voorbereiding van het 

gemeentelijk rioleringsplan op 

grond van de Wet milieube- 

heer; 

bij een samenloop van 

meer dan één bevoegd ge- 

zag voor het verlenen van 

een watervergunning op 

grond van de Waterwet en 

het waterschap de vergun- 

ning niet verleent; 

- bij een samenloop van meer 

dan één bevoegd gezag voor 

het verlenen van een waterver- 

gunning op grond van de Wa- 

terwet en het waterschap de 

vergunning niet verleent; 

- bij het verlenen van vergun- 

ningen in het kader van de 

Mijnbouwwet. 

- bij het verlenen van vergunnin- 

gen in het kader van de Mijn- 

bouwwet. 

senior adviseur 

RO/gebiedsinrich- 

ting 

Het geven van advies: 

- in het kader van ruimtelijke 

besluiten en plannen van 

andere overheden inclusief 

de watertoets op grond 

van de Wet ruimtelijke or- 

dening (Wro); 

Strategisch juri- 

disch adviseur 

Het nemen van besluiten op 

grond van de Wet open overheid 

Strategisch 

juridisch advi- 

seur 

Het nemen van besluiten op grond 

van de Wet openbaarheid van be- 

stuur Senior adviseur 

juridische zaken Senior juri- 

disch advi- 

seur 

Het nemen van besluiten op 

grond van de Algemene verorde- 

Teamleider 

Team Financi- 

Het nemen van besluiten op grond 

van de Algemene verordening gege- 

vensbescherming: ning gegevensbescherming en ën, Inkoop en 

Juridisch de Uitvoeringswet Algemene - verzoek om inzage van per- 

soonsgegevens verordening gegevensbescher- 

ming: - sluiten en ondertekenen ver- 

werkersovereenkomst - verzoek om inzage van 

persoonsgegevens - verzoek om persoonsgege- 

vens te verwijderen (recht op 

vergetelheid) 
- verzoek om persoonsgege- 

vens te verwijderen (recht 

op vergetelheid) - verzoek om minder persoons- 

gegevens te verwerken 
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- verzoek om minder per- 

soonsgegevens te verwer- 

ken 

- verzoek om persoonsgege- 

vens in overdraagbare vorm 

te ontvangen (dataportabili- 

teit) - verzoek om persoonsgege- 

vens in overdraagbare 

vorm te ontvangen (da- 

taportabiliteit) 

- verzoek om geen gegevens te 

verwerken (recht van bezwaar) 

- vaststellen verwerkingsregis- 

ter - verzoek om geen gegevens 

te verwerken (recht van 

bezwaar) 
- melden datalek 

- bijhouden verwerkingsre- 

gister 

De teamleider 

aan wie vol- 
- Besluiten tot het voorberei- 

den en aangaan van een 

verwerkersovereenkomst macht is ver- 

leend op grond 

van bijlage 2 

Functionaris Ge- 

gevensbescher- 

ming 

- melden datalek 

Het nemen van besluiten op 

grond van de Wet Politiegege- 
1. Teamleider 

Team Toet- 

sen en Ver- vens en het Besluit Politiegege- 

vens: gunnen en 

handhaven - verzoek verstrekken infor- 

matie aan betrokkene 

- verzoek recht op inzage 

betrokkene 

- verzoek rectificatie en ver- 

nietiging 

- bijhouden verwerkingsre- 

gister 

  

B. In bijlage3 bij het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 

2019 wordt machtiging verleend. Machtiging heeft hier betrekking op het vertegenwoordigen van 

het waterschap of het waterschapsbestuur in privaatrechtelijk, strafrechtelijke en bestuursrechte- 

lijke procedures. 

  

  In de oorspronkelijke bijlage is een functienaam niet goed vermeld, waardoor er formeel geen 

sprake was van een te gebruiken machtiging. In de nieuwe bijlage is de juiste functienaam opge- 

nomen. 

  

Nieuwe tekst Bestaande tekst 

Strategisch advi- 

seur juridische 

zaken 

Strategisch 

adviseur juridi- 

sche zaken 

- - Het opstellen en indienen 

van processtukken; 

Het opstellen en indienen 

van processtukken; 

- - het besluiten tot en het ver- 

richten van processuele han- 

delingen; 

het besluiten tot en het ver- 

richten van processuele 

handelingen; 

Senior advi- 

seur juridi- 

sche zaken 

Senior adviseur 

juridische zaken 

senior juridisch 

medewerker 
- - het vertegenwoordigen van 

het waterschap of water- 

schapsbestuur ter zitting; 

het vertegenwoordigen van 

het waterschap of water- 

schapsbestuur ter zitting; 

Senior juri- 

disch mede- 

werker 

toetsen en ver- 

gunnen - - het volmachten en onder- 

mandateren van medewer- 

kers van het waterschap, 

het volmachten en onderman- 

dateren van medewerkers 

van het waterschap, alsmede 

alsmede externe professio- externe professionele 

nele rechtshulpverleners om rechtshulpverleners om als 

als vertegenwoordiger op te 

treden; 

vertegenwoordiger op te tre- 

den; 
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in civielrechtelijke, strafrech- 

telijke en bestuursrechtelijke 

in civielrechtelijke, strafrech- 

telijke en bestuursrechtelijke 

procedures, waarbij het wa- procedures, waarbij het wa- 

terschap of waterschapsbe- terschap of waterschapsbe- 

stuur is betrokken als partij stuur is betrokken als partij 

of belanghebbende, zowel 

eisend als verwerend. 

of belanghebbende, zowel 

eisend als verwerend. 

  

Artikel II 

In dit artikel wordt de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit geregeld. 

En krijgt dit wijzigingsbesluit een citeertitel. 
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