
 

 

Onderwerp Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 

 

 

Voorstel aan de commissie 

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op het voorstel aan het ab: 

 

1. Het algemeen bestuur voorstellen bijgaande onderhoudsverordening vast te stellen. 

 

Inleiding  

 

Op 22 november 2021 heeft het algemeen bestuur de Waterschapsverordening 

Waterschap Vallei en Veluwe vastgesteld. Deze verordening vervangt de huidige keur en 

zal tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treden. In de bij dat besluit horende 

adviesnota was al aangekondigd dat naast de waterschapsverordening, een afzonderlijke 

onderhoudsverordening moet worden vastgesteld.  Onder de Omgevingswet kunnen de 

onderhouds- en strafbepalingen zoals die nu in de keur staan, namelijk (nog) niet 

worden opgenomen in de waterschapsverordening.  

 

In onze vergadering van 13 oktober 2022 hebben wij besloten de onderhoudsverordening 

op 22 november 2022 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. 

  

Beoogd effect 

 

De onderhoudsverordening bevat regels (algemeen bindende voorschriften) voor het 

onderhoud van de waterstaatswerken binnen het beheergebied.  

 

 

 

 

 

  Aan  commissie  24 oktober 2022 
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Argumenten  

 

Om te voorkomen dat de onderhouds- en strafbepalingen zoals die nu zijn vastgelegd in 

de keur, komen te vervallen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, dienen deze een 

plek te krijgen in een aparte onderhoudsverordening.   

 

Kanttekeningen  

1.1 Geen inhoudelijke wijzigingen 

Net zoals bij de waterschapsverordening, geldt ook voor de onderhoudsverordening dat 

er inhoudelijk geen wijzigingen zijn in de regels met betrekking tot het onderhoud. De 

aanpassingen zijn van redactionele aard en in lijn met de opzet van de Omgevingswet.  

1.2 Nog geen zekerheid over inwerkingtreding 

Omdat nog niet zeker is of de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2023 in werking 

treedt, aangezien daarvoor nog een besluit van de Eerste Kamer nodig is, is de 

inwerkingtreding van de Onderhoudsverordening gekoppeld aan de datum van 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

1.3  Geen inspraak 

Omdat de wijzigingen van de nieuwe regels ten opzichte van de bestaande keurregels 

van juridische technische en redactionele aard zijn, is de inspraakverordening niet van 

toepassing.  

Vervolg  

  

Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de onderhoudsverordening via de bekende 

kanalen worden bekendgemaakt. 

 

Het is niet mogelijk tegen de onderhoudsverordening beroep in te stellen. 

 

Bijlagen  

 

- Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 
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