
 

 

Wijzigingsbesluit 

 

Besluit tot Eerste wijziging van het Reglement van orde 

voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van 

Waterschap Vallei en Veluwe 2021 
 

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; 

 

op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van 31 januari 2023; 

 

overwegende dat de Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de 

geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het 

dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de 

resterende geborgde zetels per 17 december 2022 in werking is getreden en ; 

 

het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en 

Veluwe 2021 op deze wet moet worden aangepast;  

 

gelet op het bepaalde in de Waterschapswet en het Reglement van orde voor de vergaderingen van 

het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe 2021; 

 

B E S L U I T : 

 

het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en 

Veluwe 2021 als volgt te wijzigen: 

 

Artikel I 

Artikel 7, vijfde lid wordt geschrapt. 

 

In artikel 8, tweede lid wordt de tekst: ”‘Ongebouwd’, ‘Natuurterreinen’ of ‘Bedrijven’”  vervangen door 

“’Ongebouwd’ of ‘Natuurterreinen’ ”. 

 

In artikel 8, derde lid wordt de tekst: ”‘Ongebouwd’, ‘Natuurterreinen’ en ‘Bedrijven’”  vervangen door 

“’Ongebouwd’ en ‘Natuurterreinen’”. 

 

Artikel II 

In de toelichting bij artikel 6 tweemaal wordt de tekst: “ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven” 

vervangen door  “ongebouwd en natuurterreinen ”. 

 

In de toelichting bij artikel 7 wordt de volgende tekst geschrapt  “Vanuit de gedachte dat er ten minste 

één heemraad moet worden benoemd uit de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven is 

er voor gekozen eerst deze heemraad te benoemen.” 

 

 

Artikel III 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 maart 2023 
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mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm  

dijkgraaf 


