
 

 

Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening tijdelijke 

commissie evaluatie Bio Energiecentrale Harderwijk 
Waterschap Vallei en Veluwe 2022’  

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van 27 januari 2022; 

 

gelet op artikel 4 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van 

Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

 

B E S L U I T: 

 

vast te stellen: de ‘Verordening tijdelijke commissie evaluatie Bio Energiecentrale Harderwijk 

Waterschap Vallei en Veluwe 2022’. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- het waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe; 

- het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; 

- de commissie: de tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 4 van het Reglement van orde voor 

de vergaderingen van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

- de secretaris: de secretaris van de commissie. 

 

Artikel 2 Instelling, benoeming en taak 

1. Het algemeen bestuur stelt de commissie in en benoemt haar leden. 

2. De commissie heeft tot taak het begeleiden en (laten) uitvoeren van de evaluatie Bio Energie 

Centrale Harderwijk BV overeenkomstig de geschetste kaders in het plan van aanpak zoals 

vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 februari 2022.  

3. De commissie rapporteert haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan het algemeen 

bestuur in de vorm van lessen en verbetermogelijkheden.  

4. Aan commissieleden kan een toelage worden toegekend van maximaal € 128,23 bruto per 

maand voor de duur van de activiteiten van de commissie op grond van artikel 4.1.4 eerste lid 

van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.  

 

Artikel 3 Samenstelling 

1. De commissie bestaat uit zes leden van het algemeen bestuur, waarvan één lid van het college 

van dijkgraaf en heemraden. 

2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. 

3. De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris. De secretaris-

directeur is secretaris/adviseur van de commissie en geen lid van de commissie. 

4. In overleg met de voorzitter van de commissie kan de dijkgraaf een plaatsvervangend 

secretaris aanwijzen.  

5. De secretaris kan ambtenaren aanwijzen als ondersteuner. 

 

  



 

 

Artikel 4 Werkwijze 

1. De commissie laat de evaluatie uitvoeren door een extern onderzoeksbureau.  

2. De commissie maakt afspraken met het onderzoeksbureau over het interviewproces en de 

wijze waarop met informatie uit interviews wordt omgegaan. Deze afspraken worden 

voorafgaand aan de interviews met de geïnterviewden gedeeld. 

3. De commissie informeert het algemeen bestuur tussentijds over de voortgang van de 

evaluatie. 

4. De commissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen redelijke 

termijn, hun zienswijze op het concept-onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te 

maken. Betrokkenen zijn in elk geval het college van dijkgraaf en heemraden en de door het 

waterschap benoemde aandeelhouder, commissaris en directeur. De commissie bepaalt wie 

verder als betrokkenen worden aangemerkt. 

 

Artikel 5 Vergaderingen 

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een meerderheid van de commissie dit 

noodzakelijk acht(en). 

2. Van iedere vergadering wordt door de secretaris tenminste vier dagen van tevoren 

aankondiging gedaan aan de leden van de commissie. 

3. De commissie vergadert niet als niet tenminste de meerderheid van het aantal leden en de 

secretaris aanwezig zijn. 

4. De commissie besluit unaniem over het te selecteren onderzoeksbureau. 

5. Alle overige besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, waarbij ieder lid van 

de commissie één stem heeft.  

 

Artikel 6 Status vergaderingen en documenten 

1. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 

2. Gedurende de uitvoering van de evaluatie wordt geen inhoudelijke informatie verstrekt door de 

commissie, secretaris en de onder artikel 3.4 genoemde ambtenaren. 

3. In afwijking van lid 2 van dit artikel kunnen de voorzitter en de secretaris van de commissie in 

overleg treden met de dijkgraaf indien dit in het belang is van de voortgang van de evaluatie.  

4. De commissie bepaalt na juridisch advies of het eindrapport (deels) als geheim word 

aangemerkt met inachtneming  van de gronden zoals genoemd in de Wet openbaarheid van 

bestuur.  

 

Artikel 7 Opheffing  

1. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden en deze verordening wordt geacht te zijn 

ingetrokken na de slotbespreking van het onderzoeksrapport in het algemeen bestuur. 

2. De voorzitter van de commissie en de secretaris dragen er zorg voor dat op het tijdstip 

bedoeld in het eerste lid alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt 

worden overgebracht naar een krachtens de wet door het algemeen bestuur aangewezen 

archiefbewaarplaats. 

 

Artikel 8 Slotbepaling 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie. 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na haar vaststelling en  

wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 



 

 

 

Artikel 10 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening tijdelijke commissie evaluatie Bio 

Energiecentrale Harderwijk Waterschap Vallei en Veluwe 2022. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 februari 2022. 

 

drs. ing. K.A. Blokland 

secretaris 

 

 

mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm  

dijkgraaf 


