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Voorstel 

Instemmen met de wijzigingen in het Reglement van orde voor de vergaderingen van het 

algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe 2021 conform bijgevoegd 

wijzigingsbesluit. 

 

Inleiding 

De Eerste Kamer heeft op 29 november 2022 het initiatiefvoorstel van Wet van de leden 

Bromet en Tjeerd de Groot 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 aanvaard. 

 

De Tweede Kamer heeft vervolgens op 1 december 2022 een motie aanvaard die de 

regering vraagt zorg te dragen dat de wetswijziging nog voor de waterschapsverkiezingen 

van 15 maart 2023 in werking treedt, en uiterlijk 18 december 2022 in het Staatsblad 

wordt gepubliceerd. Op 17 december 2022 is 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 in werking getreden. Als gevolg van deze wetswijziging dient het Reglement van 

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

2021 te worden aangepast. 

 

Commissievergadering  

Op 13 februari 2023 is het voorstel in de commissie besproken. Naar aanleiding hiervan het 

volgende: 

- De datum in het wijzigingsbesluit is aangepast naar 28 maart 2023; 

- Het huidig reglement van orde is als bijlage bij deze adviesnota gevoegd; 
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- Eventuele aanpassingen van het reglement van orde naar aanleiding van de Wet 

open overheid worden onderzocht en geagendeerd in de volgende bestuursperiode; 

- De ingebrachte suggesties met betrekking tot de toekomstige wijziging van het 

reglement van orde worden meegenomen in de inventarisatie ten behoeve van 

besluitvorming door het algemeen bestuur in de volgende bestuursperiode.  

 

Beoogd effect 

Het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Waterschap 

Vallei en Veluwe 2021 wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de Wet tot 

wijziging van de Waterschapswet. 

 

 

Argumenten 

1.1. Reglement van orde is aangepast voor de verkiezingen 

Besluitvorming door het algemeen bestuur staat geagendeerd op 6 maart a.s. Als het 

algemeen bestuur instemt met de voorgestelde wijzigingen is het Reglement van orde voor 

de vergaderingen van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe 2021 up to 

date voor de verkiezingen.  

 

 

Kanttekeningen 

1.1. Reglement van orde zal later dit jaar opnieuw gewijzigd moeten worden 

Met ingang van 1 april a.s. wijzigen de bepalingen in de Waterschapswet die betrekking 

hebben op geheimhouding. Dit als gevolg van de ‘Wet bevorderen integriteit en 

functioneren decentraal bestuur’. Het reglement van orde zal hier ook op moeten worden 

aangepast. Dit betekent dat er later dit jaar opnieuw een wijziging van het reglement van 

orde aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd. Naast een aanpassing van het 

reglement als gevolg van de hiervoor genoemde Wet kunnen er ook andere zaken in het 

reglement worden aangepast als het nieuwe algemeen bestuur dat wenst.  

 

 

Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen. 

 

Vervolg 

Het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Waterschap 

Vallei en Veluwe 2021 zal bekendgemaakt worden in het Waterschapsblad. 

 

Advies van de commissie 

Als hamerstuk agenderen voor het algemeen bestuur van 6 maart 2023. Voor agendering 

wordt nog in het bijzonder gekeken naar de datum van inwerkingtreding. 

 

 

Bijlagen 

1. Besluit tot Eerste wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen van 
het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe 2021. 
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2. Huidig Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van 
Waterschap Vallei en Veluwe 2021 

 

 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland            mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

secretaris             dijkgraaf 

 

 

Besluit 


