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Bestuurlijke Samenvatting
Op 8 juli 2020 heeft het algemeen bestuur een bestuurlijk kader voor audits vastgesteld. Het audit
onderwerp voor 2020 is geworden: de praktische uitwerking van de delegatie- en mandaat structuur
bij Waterschap Limburg. Gevraagd wordt hoe delegatie en mandaat in de praktijk werkt en of dat is
wat het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg wil.
Begrippen delegatie en mandaat
Bij delegatie draagt het algemeen bestuur de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aan het
dagelijks bestuur. Bij mandaat draagt het algemeen bestuur de bevoegdheid tot het nemen van
besluiten op aan het dagelijks bestuur, die dan namens het algemeen bestuur een besluit kan
nemen.
De onderzoeksvragen
Als hoofdvraag is geformuleerd:
Hoe werkt de gekozen delegatie- en mandaatstructuur in de praktijk en stelt de gekozen
bevoegdheidsverdeling het algemeen bestuur in staat om effectief, efficiënt en slagvaardig te
besturen?
De hoofdvraag is verdeeld in zes deelvragen, die hierna worden beantwoord. Voor de beantwoording
van deze vragen is een normenkader opgesteld.

1. Wat is er bij Waterschap Limburg geregeld m.b.t. delegatie- en mandaat?
Er is een delegatie- en mandaatverordening, een delegatie- en mandaatbesluit, een regeling
budgetbeheer en financieel mandaat, een mandaatbesluit van dagelijks bestuur aan secretarisdirecteur, een register ondermandaat niet-financiële bevoegdheden, nadere regels budgetbeheer en
financieel mandaat en een register ondermandaat financiële bevoegdheden. Deze audit gaat alleen
over de delegatie- en mandaatverordening en het delegatie- en mandaatbesluit, omdat deze
bepalend zijn voor de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks
bestuur binnen het onderwerp delegatie en mandaat.
Bevindingen: norm voldoen aan wettelijke eisen
In algemene zin is vastgesteld dat de delegatie- en mandaatverordening alsook het delegatie- en
mandaatbesluit is genomen conform de daarvoor geldende wettelijke regels. Het besluit tot
vaststelling van de delegatie- en mandaatverordening alsook het delegatie- en mandaatbesluit is op
de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Bepaalde formuleringen zijn onvoldoende concreet. Zie
verder leerpunten onder 1.

2. Waarom hebben we gekozen voor deze verdeling van bevoegdheden
De rolverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur is als volgt beschreven:
•
Het algemeen bestuur stelt de financiële kaders, de hoofdlijnen van het beleid en alle
noodzakelijke regelgeving vast en oefent adequaat en effectief toezicht uit.
•
Het dagelijks bestuur staat aan de lat voor voorbereiding en uitvoering van dat beleid in al zijn
facetten en zorgt voor ruim voldoende verantwoording richting het algemeen bestuur.
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In het overgangsgebied tussen beleidsvaststelling en uitvoering zullen verantwoordelijkheden
eerder door een dagelijks bestuur genomen worden dan dat een algemeen bestuur zich
hierover gaat buigen.

De in de delegatie- en mandaatverordening genoemde motieven zijn:
•
het streven om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
neer te leggen;
•
voor de realisering van bovengenoemd uitgangspunt is een delegatie- en mandaatregeling
gewenst;
•
delegatie en/of mandaat is alleen toepasbaar ten aanzien van bestuursluwe en/of
beleidsongevoelige aangelegenheden die bovendien voornamelijk uitvoerend van aard zijn.
Bevindingen: norm motieven voor bevoegdheidsverdeling en handelen naar de tijdsgeest
1. In algemene zin is vastgesteld dat de besluiten een duidelijke omschrijving geven van de
bevoegdheid, aan wie de bevoegdheden zijn overgedragen en welke randvoorwaarden eraan
verbonden zijn.
2. De verdeling van bevoegdheden in kaderstellend en controlerend voor het algemeen bestuur en
beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend voor het dagelijks bestuur is een voor alle decentrale
overheden gebruikelijke verdeling van bevoegdheden. Deze verdeling van bevoegdheden sluit
aan bij de tijdsgeest. Als de uitvoeringspraktijk leidt tot een andere conclusie dan heeft het
algemeen bestuur de mogelijkheid om het delegatie- en mandaatbesluit te wijzigen. In bepaalde
specifieke gevallen heeft het algemeen bestuur bepaald dat geen gebruik gemaakt mag worden
van de gemandateerde bevoegdheid of dat er vooroverleg met het algemeen bestuur moet
plaatsvinden. Hiermee heeft het algemeen bestuur voldoende handelingsruimte gecreëerd om
haar kaderstellende en controlerende rol passend bij de tijdsgeest uit te voeren.

3. Hoe worden de gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden in de praktijk uitgevoerd?
Er zijn drie casussen onderzocht.
Greendeal Voedselbossen. Het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst ‘Greendeal
Voedselbossen’ wordt door het dagelijks bestuur gezien als beleidsuitvoering, een taak van het
dagelijks bestuur. Over dit gezichtspunt zijn geen specifieke afspraken gemaakt. Het onderwerp komt
niet voor in de P&C-cyclus. Het algemeen bestuur heeft geen informatie ontvangen over dit
onderwerp. Er zijn geen afspraken gemaakt of en hoe het algemeen bestuur geïnformeerd wil
worden over de beleidsuitvoering, de dagelijkse aangelegenheden. Mocht er behoefte bestaan aan
uit maken van afspraken hierover dan kan het algemeen bestuur dit aangeven.
Vispassage Volmolen. In de casus vispassage Volmolen geldt dat in het projectplan niet gemotiveerd
is waarom dit besluit kan worden gebaseerd op de gedelegeerde bevoegdheid. Ook vermelden de
besluiten niet dat de besluiten zijn genomen o.b.v. een delegatie- en mandaatbesluit en wat de
vindplaats is van dit besluit. Aanbevolen wordt om het dagelijks bestuur te verzoeken in
projectplannen Waterwet nadrukkelijker te motiveren waarom een besluit kan worden gebaseerd op
de gedelegeerde bevoegdheid en wat de vindplaats is van het delegatie- en mandaatbesluit waar de
gedelegeerde bevoegdheid op gebaseerd is.
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Dijkversterking Arcen. De casus Dijkversterking Arcen bevindt zich nog in een voorstadium van de
projectplan waterwet/ projectbesluitprocedure. Er is dan ook nog geen gebruik gemaakt van een van
de in het Delegatie- en mandaatbesluit opgenomen gedelegeerde of gemandateerde bevoegdheid.
Bevindingen: norm handelen binnen kaders
1. Het dagelijks bestuur heeft in de onderzochte casussen de bevoegdheden binnen de kaders van
de delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 uitgevoerd. Besluiten zijn bevoegd genomen.
2. In de casus Green Deal Voedselbossen heeft het dagelijks bestuur impliciet als standpunt
ingenomen dat het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met als
inspanningsverplichting het vergroten van het areaal voedselbossen, waarmee positief wordt
bijgedragen aan de beeldvorming van het waterschap als innovatieve en co-creërende
organisatie, gezien moet worden als beleidsuitvoering, een dagelijkse aangelegenheid.

4. Hoe verloopt de communicatie tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur over de
gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden?
Op grond van de Delegatie- en mandaatverantwoording legt het dagelijks bestuur verantwoording af
aan het Algemeen Bestuur via het systeem van bestuursrapportages. Het systeem van
bestuursrapportages is ruim geïnterpreteerd. Tot dit systeem worden gerekend begroting,
voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en jaarrekening. Nagegaan is in welke mate in systeem van
bestuursrapportages aandacht is besteed aan de onderzochte casussen. De bevinding is dat er vrijwel
altijd conform de gemaakte afspraken wordt gerapporteerd. In de casus Dijkversterking Arcen heeft
het dagelijks bestuur op eigen initiatief de verantwoording aan het algemeen bestuur geïntensiveerd.
Bevindingen: norm heldere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en juiste toepassing
In het Delegatie- en mandaatbesluit wordt helder aangegeven welke bevoegdheden het dagelijks
bestuur heeft, terwijl de Delegatie- en mandaatverordening helder maakt hoe verantwoording
afgelegd dient te worden. De delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het
delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 zijn in de gekozen casussen op juiste wijze
toegepast. Enige kanttekening hierbij is dat in het Projectplan waterwet vispassage Volmolen
ontbreekt waarom de gebruikte bevoegdheid van toepassing is en de Algemene aanwijzing voor
wijze van ondertekening niet is gevolgd bij projectplan en leggerbesluit. Het vermelden van het
delegatiebesluit en de vindplaats ervan ontbreekt. In de casus dijkversterking Arcen kan
geconcludeerd worden dat het DB actief informeert en zich bewust is van de maatschappelijke
gevoeligheid van het project.

5. Is er sprake van effectief, efficiënt en slagvaardig bestuur?
In deze audit is deze vraag als volgt uitgewerkt:
1.
leidt de gekozen delegatie- en mandaatverhouding tot het realiseren van de afgesproken
doelen met zo min mogelijk inspanning en zo veel mogelijk resultaat.
2.
Leidt de gekozen delegatie- en mandaatverhouding tot doortastend optreden door
bestuursorganen die goed toegerust zijn voor hun taak.
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a. Heeft het AB in de drie onderzochte casussen gebruik gemaakt van het ter beschikking
staande instrumentarium?
b. Past de gekozen rolverdeling bij de maatschappelijke verwachtingen die er leven?
Bevindingen: efficiënt, effectief en slagvaardig besturen
1. In deze audit zijn geen aanwijzingen gevonden dat een andere bevoegdheidsverdeling zou leiden
tot efficiënter of effectiever besturen. Het algemeen bestuur beschikt over voldoende
instrumentarium om effectief, efficiënt en slagvaardig te kunnen besturen.
2. Het instrumentarium is voldoende bekend is bij het algemeen bestuur. Uit de verslagen van het
algemeen bestuur blijkt dat er bij het dagelijks bestuur aandacht is voor goede communicatie
met het algemeen bestuur. Toezeggingen worden expliciet gemaakt en opgenomen in de
verslagen. Daarnaast worden actielijsten bijgehouden. De voortgang hiervan wordt bewaakt.
3. De Raad voor het Openbaar Bestuur concludeert in het rapport ‘goede ondersteuning, sterke
democratie’ dat de taak van algemeen besturen steeds complexer en intensiever wordt. Zij
adviseert om meer gebruik te maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

6. Welke leerpunten kunnen er ontleend worden aan de geconstateerde bevindingen
Op basis van de geconstateerde bevindingen zijn de volgende leerpunten geformuleerd.
1. Voldoen aan wettelijke eisen
Artikel 5, eerste lid van de delegatie- en mandaatverordening bevat bepalingen waarbij niet op
voorhand duidelijk is wat hier concreet onder moet worden verstaan. Hetzelfde geldt voor
bepaling 14, 15 en 28 van het delegatie- en mandaatbesluit: Het verdient gelet op de
rechtszekerheid en een duidelijke bevoegdheidsverdeling de voorkeur dat het schriftelijke
mandaat/delegatie precies de grenzen aangeeft van wat de gemandateerde/ gedelegeerde wel
en niet mag, hoe moeilijk dat misschien ook op voorhand te bepalen zal zijn.
2. Handelen binnen kaders
Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten (casus Voedselbossen) is door het dagelijks
bestuur opgevat als beleidsuitvoering, een dagelijkse aangelegenheid. Het algemeen bestuur is
zelf aan zet om te bepalen of zij de verantwoording die plaatsvindt voldoende acht.
3. Heldere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en juiste toepassing
Het dagelijks bestuur wordt verzocht om in de projectplannen Waterwet nadrukkelijker te
motiveren waarom een besluit kan worden gebaseerd op de gedelegeerde bevoegdheid onder
14 in het Delegatie- en mandaatbesluit. Daarnaast wordt het dagelijks bestuur erop gewezen dat
uit artikel 9 van de Delegatie- en mandaatverordening voortvloeit dat bij een op grond van een
gedelegeerde bevoegdheid genomen besluit het delegatiebesluit en de vindplaats moeten
worden vermeld.
4. Efficiënt, effectief en slagvaardig besturen
Op basis van het door de Raad voor het Openbaar Bestuur uitgevoerde onderzoek wordt
geadviseerd om het gesprek en de dialoog aan te gaan over de vraag: ‘wat voor algemeen
bestuur willen wij zijn’ en in het verlengde van het antwoord op deze vraag te bekijken of er een
behoefte bestaat onder de AB-leden om de ondersteuning van het algemeen bestuur nader te
overwegen.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Waterschap Limburg

In deze bestuursperiode hebben de heren Breugelmans, Freij en Verdellen het initiatief genomen tot
het formuleren van een bestuurlijk kader voor audits. Op 8 juli 2020 is dit bestuurlijk kader door het
algemeen bestuur vastgesteld.
De onderwerpen ‘Omgevingsmeldingen/klantcontact’ en ‘Onderhoud’ zijn inmiddels ge-audit.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2020 is als onderwerp gekozen voor de
praktische uitwerking van de delegatie- en mandaatstructuur bij Waterschap Limburg. Hoe werkt een
en ander in de praktijk en is dit wat we willen?
In dit auditrapport staat de praktische uitwerking van de delegatie- en mandaatstructuur bij
Waterschap Limburg centraal.
Bij de totstandkoming van dit rapport is een klankbordgroep van het algemeen bestuur betrokken.
De klankbordgroep bestaat uit de heren Achten, Berger, Breugelmans, Bouts, Freij en Litjens.
In de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zijn de volgende vragen geformuleerd:
1 Wat hebben we afgesproken m.b.t. delegatie en mandaat in de relatie algemeen bestuur –
dagelijks bestuur?
2 Waarom hebben we deze afspraken gemaakt?
3 Werken we conform deze afspraken?
4 Past de huidige werkwijze bij de manier waarop we verantwoording moeten/willen afleggen aan
onze burgers en bedrijven/ de belastingbetaler?
Met het uitvoeren van deze audit wordt invulling gegeven aan de controlerende rol van het
algemeen bestuur.
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1.2

Waterschap Limburg

Probleemstelling, doelstelling en scope

Probleemstelling
De leden van het algemeen bestuur krijgen steeds meer vragen van burgers/ingelanden en bedrijven
over de werkzaamheden van het waterschap. Burgers en bedrijven zijn mondiger en kritischer
geworden. De werkzaamheden van het waterschap zijn zichtbaar en hebben consequenties voor
burgers en bedrijven. De leden van het algemeen bestuur stellen zich de vraag of ze voldoende en
passend bij de huidige tijdgeest in staat gesteld worden om hun kader stellende en controlerende rol
goed te vervullen nu de afstand tussen algemeen bestuur en burgers en bedrijven kleiner is
geworden. Het algemeen bestuur wil effectief, efficiënt en slagvaardig kunnen besturen.
Er is een behoefte om adequaat en op het juiste moment de vragen uit de samenleving te (laten)
beantwoorden. Dit alles zonder de werkdruk voor leden van het algemeen bestuur te vergroten.
Doelstelling
Het doel van deze audit is om door middel van het onderzoeken van casussen uit de praktijk de
huidige werkwijze met betrekking tot delegatie en mandaat in beeld te brengen, te toetsen of de
gehanteerde werkwijze in overeenstemming is met de gemaakte afspraken in de delegatie- en
mandaatverordening en te leren van de praktijk.
Hoofdvraag:
Hoe werkt de gekozen delegatie- en mandaatstructuur in de praktijk en stelt de gekozen
bevoegdheidsverdeling het algemeen bestuur in staat om effectief, efficiënt en slagvaardig te
besturen?
Deelvragen:
1.
Wat is er bij waterschap Limburg geregeld m.b.t. delegatie- en mandaat?
Deze vraag vraagt om een inventarisatie van de door het algemeen bestuur aan het dagelijks
bestuur gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden. Deze inventarisatie heeft betrekking
op de periode januari 2017 t/m december 2020. De informatie die uit deze vraag naar voren
komt, vormt de basis van het onderzoek.
2.
Waarom hebben we gekozen voor deze verdeling van bevoegdheden?
Nagegaan wordt welke argumenten zijn opgenomen in de toelichting bij de verordening
delegatie en mandaat Waterschap Limburg 2017 en het delegatie en mandaatbesluit
Waterschap Limburg 2017.
3.
Hoe worden de gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden in de praktijk uitgevoerd?
De klankbordgroep van het algemeen bestuur die de audit begeleidt heeft uit het aantal
ingediende casussen een drietal onderwerpen gekozen die nader onderzocht zijn. Wat is de
werkwijze van het dagelijks bestuur en wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over
voortgang en resultaten? In deze vraag ligt de vraag besloten of de overgedragen/ opgedragen
bevoegdheden op een rechtmatige en doelmatige manier worden uitgevoerd. Getoetst wordt
of de afgesproken werkwijze in de praktijk wordt nageleefd.
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4.

5.

6.

Waterschap Limburg

Hoe verloopt de communicatie tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur over de
gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden? Gebeurt dat per geval of op ijkmomenten en
zijn daarover afspraken gemaakt tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur?
Naar aanleiding van deze vraag kan een beeld gegeven worden van de wijze waarop het
dagelijks bestuur de door haar gebruikte bevoegdheden verantwoordt richting het algemeen
bestuur. Ook speelt deze vraag in op de wijze en de mate van communicatie over mandaat en
delegatie. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van document- en dossieronderzoek.
Is er sprake van effectief, efficiënt en slagvaardig bestuur?
Allereerst wordt geformuleerd wat wordt verstaan onder effectief, efficiënt en slagvaardig
bestuur passend bij de huidige tijdgeest. Vanuit dit kader wordt binnen de drie casussen
getoetst. Het oordeel hierover wordt gevormd in samenspraak met de klankbordgroep.
Welke leerpunten kunnen er ontleend worden aan de geconstateerde bevindingen?
Op basis van de geconstateerde bevindingen worden leerpunten geformuleerd.

Scope
De audit richt zich op de delegatie- en mandaatstructuur tussen algemeen bestuur en dagelijks
bestuur. Het door het dagelijks bestuur verleende ondermandaat maakt geen deel uit van deze audit.
Verantwoording gekozen onderwerpen voor praktijktoets
Het onderzoeken van alle elementen van de delegatie- en mandaatstructuur vraagt veel tijd. Aan de
klankbordgroep is gevraagd op welke onderwerpen uit het delegatie- en mandaatbesluit de audit
zich moet richten. In eerste aanleg heeft de klankbordgroep aangegeven dat zij uit willen gaan van
maximaal zes te onderzoeken casussen. Op 9 oktober is aan alle AB-leden gevraagd om casussen aan
te leveren voor 30 oktober 2020. Er zijn 8 casussen ontvangen:
1.
De Volmolen; casus fractie Geborgd Ongebouwd.
2.
Dam Slenaken; casus fractie Natuurterreinen.
3.
Herinrichting Tungelroyse beek; casus fractie Geborgd Ongebouwd.
4.
Besluitvorming Hoogwaterbeschermingsplan; casus fractie Water Natuurlijk.
5.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum; casus VVD.
6.
Herinrichting Loobeek: casus VVD.
7.
LIFE+ hoogveenherstelproject; casus VVD.
8.
Green Deal Voedselbossen; casus VVD.
In de klankbordgroep bijeenkomst van 3 november 2020 is gekozen voor het onderzoeken van de
volgende casussen:
1.
Green Deal Voedselbossen;
2.
De Volmolen;
3.
Dijkversterking Arcen.
Overwegingen hierbij waren dat het doel is om zoveel mogelijk te leren van de te onderzoeken
casussen en om de audit niet te omvangrijk te laten worden, vanwege het beslag op ambtelijke
capaciteit. Verwacht wordt dat het leereffect het grootst is als er verschillende typen casussen
worden onderzocht. Ook wordt waarde gehecht aan het onderzoeken van casussen uit verschillende
DB-portefeuilles. De herinrichting van de Tungelroyse beek wordt opgenomen als casus in de audit
Beekherstel die in 2021 wordt uitgevoerd.
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1.3

Waterschap Limburg

Methodologische verantwoording

Beschrijving context en ontwikkeling normenkader
Dit onderzoek start met de beschrijving van de geldende regelgeving en juridische doctrine over
bevoegdheidstoedeling. Ook de gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden zijn
geïnventariseerd en beschreven. De beschrijving van het wettelijke kader is vooral bedoeld als
achtergrond en context, maar heeft ook als functie het identificeren van de geldende rechtsregels,
gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden en dient als basis waaruit het normenkader
gedestilleerd wordt.
Document- en Dossieronderzoek
Dit onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen wat de aanleiding vormt voor het overdragen en
opdragen van de bevoegdheden en hoe er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de
overgedragen en opgedragen bevoegdheden. Naast de documentstudie, die een globaal beeld van
de werkwijze oplevert, is een drietal dossierstudies uitgevoerd.
Juridisch en theoretisch kader
Bestuursbevoegdheden kunnen worden verkregen door attributie, delegatie en mandaat. Door
attributie wordt een nog niet bestaande, oorspronkelijke ofwel ‘originaire’ bevoegdheid gecreëerd.
Deze vorm van bevoegdheidsverkrijging valt buiten de opzet van dit onderzoek. Alleen de
bevoegdheidsoverdracht tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur door middel van
delegatie en mandaat staat centraal. Delegatie en mandaat worden hieronder in het kort uitgelegd.
Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar bijlage I.
Delegatie
Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan (de delegans) van zijn bevoegdheid tot het
nemen van besluiten aan een ander (de delegataris) die deze onder zijn eigen verantwoordelijkheid
uitoefent. De bevoegdheid gaat in juridische zin over: de delegans verliest de verantwoordelijkheid
voor de uitoefening van de bevoegdheid en kan de betreffende bevoegdheid dus niet meer zelf
uitoefenen. In het licht van de verantwoordelijkheidsoverdracht is één van de wettelijke eisen dat de
bevoegdheid tot delegatie zelf ook op een wettelijk voorschrift berust.
Mandaat
Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te
nemen. Degene aan wie mandaat wordt verleend wordt gemachtigd om in de naam van het
bestuursorgaan en onder zijn juridische verantwoordelijkheid de aan het bestuursorgaan
toekomende bevoegdheid uit te oefenen. De verantwoordelijkheid blijft dus bij de mandaatgever
(het bestuursorgaan) berusten. Aan de gemandateerde wordt uitsluitend handelingsbevoegdheid
verleend. Aangezien bij mandaat geen verschuiving van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
plaatsvindt, behoeft mandaat geen wettelijke grondslag. Dit is een van de verschillen met delegatie.
Voor de beschrijving van overige verschillen en overeenkomsten wordt verwezen naar bijlage I.
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Normenkader
Deze paragraaf bevat het in het onderzoek gehanteerde normenkader. Deze normen en daarbij
behorende criteria zijn als maatstaf gehanteerd bij de beantwoording van de onderzoeksvragen.
1. De delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 voldoen aan alle wettelijke vereisten.
Een minimale eis die aan mandaat- en delegatiebesluiten gesteld worden is dat die besluiten
worden genomen conform de daarvoor geldende wettelijke regels. De wettelijke regels hebben
onder andere betrekking op de wettelijke grondslag en bekendmaking. In het onderzoek wordt
getoetst of bij de vaststelling van de delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg
2017 en het delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 voldaan is aan de wettelijke
eisen. De wet- en regelgeving vormt daarmee het criterium waaraan deze norm getoetst wordt.
Criterium: Beantwoord de delegatie- en mandaat verordening Waterschap Limburg 2017 en het
delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 aan de wettelijke eisen?
2. De motieven die ten grondslag hebben gelegen aan de vaststelling van de delegatie- en mandaat
verordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg
2017 passen bij de tijdgeest en stellen het algemeen bestuur in staat om de kader stellende en
controlerende rol adequaat uit te voeren.
Onderzoeksvraag 2 gaat in op de ruimte die het algemeen bestuur geeft aan het dagelijks
bestuur.
Criteria
• Geven besluiten een duidelijke omschrijving van de bevoegdheid, aan wie de bevoegdheden
zijn overgedragen en welke randvoorwaarden eraan verbonden zijn.
• Passen motieven bij de tijdgeest.
3. Het dagelijks bestuur voert overgedragen bevoegdheden uit binnen de kaders van de delegatieen mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en mandaatbesluit
Waterschap Limburg 2017.
Deze norm heeft betrekking op onderzoeksvraag 3. Het dagelijks bestuur dient de bevoegdheden
binnen de kaders van de delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het
delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 uit te voeren. Besluiten moeten
bevoegd worden genomen en opgestelde instructies van het algemeen bestuur dienen worden
opgevolgd. Hiermee is een criterium voor deze norm gegeven.
Criterium: Zijn de in de casussen beschreven besluiten bevoegd genomen?
4. De communicatie tussen DB en AB over de gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden
verloopt op de in de delegatie- en mandaat verordening Waterschap Limburg 2017 en het
delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 afgesproken manier.
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Om ervoor te zorgen dat een juiste toepassing wordt gegeven aan de delegatie- en
mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en mandaatbesluit Waterschap
Limburg 2017 moet het duidelijk zijn wat van het dagelijks bestuur verwacht wordt, welke
bevoegdheden en verantwoordelijkheden het dagelijks bestuur heeft en op welke wijze het
dagelijks bestuur verantwoording dient af te leggen aan het algemeen bestuur.
Criteria
• Is helder aangegeven welke bevoegdheden het dagelijks bestuur heeft?
• Is helder hoe verantwoording afgelegd dient te worden?
• Wordt de delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 in de gekozen casussen op juiste wijze toegepast?
5. De delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 stellen het AB in staat om effectief, efficiënt en
slagvaardig te besturen.
De toets die uitgevoerd wordt is of de huidige verdeling van bevoegdheden het algemeen
bestuur voldoende ondersteunt bij het geven van richting aan en het uitzetten van een koers
voor het dagelijks bestuur en de waterschapsorganisatie opdat de waterschapsdoelen op
slagvaardige wijze bereikt worden met zo min mogelijk middelen.
Criterium
• Kan algemeen bestuur de kader stellende en controlerende rol adequaat uitvoeren?
6. De kwaliteit van de uitvoering ten aanzien van de overgedragen bevoegdheden wordt
gewaarborgd door het algemeen bestuur.
Deze norm sluit aan bij onderzoeksvraag 4. Het algemeen bestuur dient toezicht te houden op de
uitoefening van de overgedragen bevoegdheden. Het algemeen bestuur heeft hier als
controlerend orgaan de mogelijkheid toe. Het algemeen bestuur kan op eigen initiatief vragen
naar de toepassing van de gemandateerde of gedelegeerde bevoegdheden. Hierbij kan gedacht
worden aan periodieke rapportages over de wijze van uitvoeren van de bevoegdheden en taken.
De mate waarin het algemeen bestuur informeert naar de uitoefening van de overgedragen
bevoegdheden en toezicht houdt op de uitvoering vormt het criterium voor deze norm.
Criterium: De mate waarin het algemeen bestuur de borging van de uitoefening van de
overgedragen bevoegdheden heeft opgedragen of hierna informeert?
Met toepassing van dit normenkader wordt het algemeen bestuur in de gelegenheid gesteld een
oordeel over de gekozen bevoegdheidsverdeling en de invulling daarvan.
In onderstaande tabel wordt een relatie gelegd tussen de onderzoeksvragen (paragraaf 1.2) en het
normenkader.
Norm

Vraag

1. De besluiten voldoen aan alle wettelijke vereisten en in besluiten zijn bevoegdheden en randvoorwaarden

1

helder omschreven
2. De motieven passen bij de tijdgeest en het AB kan kader stellende en controlerende rol adequaat uitvoeren.

2 en 4

3. Het dagelijks bestuur voert overgedragen bevoegdheden uit binnen de kaders van de besluiten

3

4. De communicatie tussen DB en AB over de bevoegdheden verloopt op de in de besluiten afgesproken manier

4

5. De besluiten stellen het AB in staat om effectief, efficiënt en slagvaardig te besturen

5

6. De kwaliteit van de uitvoering wordt gewaarborgd door het algemeen bestuur.

4
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Leeswijzer

In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden van het
algemeen bestuur naar het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. In hoofdstuk 3 worden een
drietal casussen uit de praktijk geanalyseerd. In hoofdstuk 4 staat centraal de vraag wanneer en of
sprake is van effectief, efficiënt en slagvaardig besturen. Hoofdstuk 5 bevat tot slot een samenvatting
van de bevindingen uit hoofdstuk 2, 3 en 4 en sluit af met leerpunten voor de toekomst.
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2

Mandaat en delegatie bij Waterschap
Limburg

2.1

Motieven voor delegatie en mandaat

Delegatie en mandaat is gebaseerd op de besturingsfilosofie die Waterschap Limburg voorstaat.
•
Het algemeen bestuur stelt de financiële kaders, de hoofdlijnen van het beleid en alle
noodzakelijke regelgeving vast en oefent adequaat en effectief toezicht uit. Het algemeen
bestuur bepaalt daarmee hoe we ons verhouden tot de wereld, hoe we in die wereld willen
staan en met welke doelen we onze bijdrage aan die wereld willen leveren.
•
Het dagelijks bestuur staat aan de lat voor voorbereiding en uitvoering van dat beleid in al
zijn facetten. In het overgangsgebied tussen beleidsvaststelling en uitvoering zullen
verantwoordelijkheden eerder door een dagelijks bestuur genomen worden dan dat een
algemeen bestuur zich hierover gaat buigen. Daarbij zorgt het dagelijks bestuur voor ruim
voldoende verantwoording richting het algemeen bestuur zodat het algemeen bestuur haar
toezichtstaak ook daadwerkelijk en op niveau kan uitoefenen. Naarmate die verantwoording
transparanter en gerichter is, kan een algemeen bestuur zich beter op de hoofdlijnen blijven
richten.
Het dagelijks bestuur is opdrachtgever voor de ambtelijke organisatie en legt haar
opdrachten, al dan niet via de begroting, neer bij de secretaris-directeur.
Bron: AB-voorstel 2017, 18.
Binnen die context zijn/worden een aantal uitgangspunten gehanteerd, te weten:
•
het streven om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
neer te leggen;
•
voor de realisering van bovengenoemd uitgangspunt is een delegatie- en mandaatregeling
gewenst;
•
delegatie en/of mandaat is alleen toepasbaar ten aanzien van bestuursluwe en/of
beleidsongevoelige aangelegenheden die bovendien voornamelijk uitvoerend van aard zijn.
Bron: Overwegingen Delegatie- en mandaatverordening.
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De delegatie en mandaatregelgeving van waterschap Limburg

De delegatie- en mandaatregelgeving Waterschap Limburg omvat de volgende producten:
1. Delegatie en mandaatverordening
De algemene voorwaarden voor het gebruik van gedelegeerde en/of gemandateerde regelgeving
worden vastgelegd in een meer algemene regeling.
2. Delegatie- en mandaatbesluit van algemeen bestuur aan dagelijks bestuur
Op basis van de uitgangspunten uit de besturingsfilosofie delegeert en mandateert het algemeen
bestuur diverse bevoegdheden aan het dagelijks bestuur. Hierbij wordt toestemming verleend
om verdere mandatering vanuit het dagelijks bestuur aan de ambtelijke organisatie via de
secretaris-directeur mogelijk te maken.
3. Regeling budgetbeheer en financieel mandaat
In de regeling budgetbeheer en financieel mandaat stelt het dagelijks bestuur regels met
betrekking tot het gebruik van het financiële mandaat, budgetbeheer en factuurafhandeling.
4. Mandaatbesluit van dagelijks bestuur aan secretaris-directeur
Het dagelijks bestuur mandateert financiële en niet financiële bevoegdheden aan de secretarisdirecteur.
5. Register ondermandaat niet-financiële bevoegdheden.
De secretaris-directeur legt de verdere ondermandatering in de organisatie vast door middel van
een register. Hierbij wordt een verdeling gemaakt in de niet-financiële mandaten en de financiële
mandaten.
6. Nadere regels budgetbeheer en financieel mandaat
In de Nadere regels budgetbeheer en financieel mandaat stelt de secretaris-directeur nadere
regels met betrekking tot het gebruik van het financiële ondermandaat, budgetbeheer en
factuurafhandeling.
7. Register ondermandaat financiële bevoegdheden
Voor de verdeling van de financiële mandaten is de begroting leidend, wat betreft de allocatie
van de budgetten. Uitgangspunt is om budgetbeheer waarvoor inhoudelijke expertise (bijv.
salaris-pensioenrechten, arbo, ICT/facilitair) nodig is, centraal te beleggen. Daarnaast is
beïnvloedbaarheid van het budget eveneens een belangrijk uitgangspunt.
Gelet op de scope van het onderzoek blijven de documenten 3 tot en met 7 verder buiten
beschouwing.
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Delegatie- en mandaatverordening

Het algemeen bestuur heeft op 3 januari 2017 een delegatie- en mandaatverordening vastgesteld.
Dit besluit van het algemeen bestuur is op 4 januari 2017 gepubliceerd op overheid.nl
(Waterschapsblad 2017, 123). Deze verordening is in de afgelopen periode niet gewijzigd.
De verordening bevat de algemene voorwaarden voor het gebruik van door het algemeen bestuur
gedelegeerde en/of gemandateerde regelgeving.
Van de algemene voorwaarden kan het volgende beeld worden geschetst.
Onderwerp
Uitoefening bevoegdheid
Concretiseren bevoegdheid via
Bijzondere voorwaarden
Algemene aanwijzingen
Algemene aanwijzing voor
wijze van ondertekening
Bijzondere aanwijzingen

Verantwoording
Bevoegdheid tot
(onder)mandaat

Delegatie
Mandaat
Eigen bevoegdheid
Bevoegdheid ander
Zowel bij delegatie als mandaat via Delegatie- en mandaatbesluit
Zowel bij delegatie als mandaat Bijzondere voorwaarden via Delegatieen mandaatbesluit
Geen
Ja, zie artikel 5
Vermeldt
Ja, zie artikel 10
delegatiebesluit en
vindplaats
Geen
Ja, voor uitoefening bevoegdheid te allen
tijde
Ja, bij verlenen bevoegdheid als aard
onderwerp hiertoe aanleiding geeft
Zowel bij delegatie als mandaat via systeem bestuursrapportages
Ja, zowel bij delegatie als mandaat

De delegatie- en mandaatverordening is opgenomen als bijlage II.
In bijlage I wordt ook aandacht besteed aan rechtspraak over delegatie en mandaat. Hieruit volgt dat
(uitzonderingen op) delegatie/mandaat duidelijk en concreet moeten zijn. Vanuit die optiek is
gekeken naar de delegatie- en mandaatverordening.
Bevinding
Artikel 5, eerste lid, van de delegatie- en mandaatverordening doorstaat deels de toets van de kritiek
niet. Het bevat bepalingen, waarbij niet op voorhand duidelijk is wat hier concreet onder moet
worden verstaan.
Naast de in de Algemene wet bestuursrecht genoemde uitsluitingen maakt de gemandateerde geen gebruik
van het mandaat in de volgende gevallen
a.
….
b.
Indien de uitoefening van de bevoegdheid grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële
consequenties krijgt of vermoedelijk kan krijgen;
c.
Indien afwijking optreedt van beleid en als gevolg daarvan precedentwerking is te verwachten;

Wanneer krijgt de uitoefening van de bevoegdheid grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële
consequenties of kan het dat krijgen?
Wanneer is bij afwijking van beleid precedentwerking te verwachten?
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Gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden

Het algemeen bestuur heeft op 3 januari 2017 een delegatie- en mandaatbesluit vastgesteld. Dit
besluit van het algemeen bestuur is op 4 januari 2017 gepubliceerd op overheid.nl (Waterschapsblad
2017, 121).
Op basis van dit besluit zijn - voor zover het dagelijks bestuur hiertoe niet reeds uit andere hoofde
bevoegd is – een aantal concrete bevoegdheden van het algemeen bestuur gedelegeerd aan het
dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De bevoegdheden, die het betreft, zijn opgenomen in een
lijst. Het betreft bevoegdheden op het terrein van ‘Waterbeheer’, ‘Eigendommen’, ‘Aanleg en beheer
van waterstaatswerken’, ‘Financiën’, ‘Personeel’ alsook ‘Juridisch en procedureel‘. Daarbij is bepaald
dat de voorwaarden uit de Delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 gelden.
Het algemeen bestuur heeft het delegatie- en mandaatbesluit bij besluit van 13 maart 2019 gewijzigd
(AB-voorstel 2019, nr. 10). Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de Nota Grondbeleid
namelijk bepaald dat het daadwerkelijk overgaan tot onteigening voor andere waterschapsdoelen
dan waterveiligheid enkel mogelijk is na instemming van het algemeen bestuur. Op grond van het
bestaande Delegatie- en Mandaatbesluit was onteigening voor alle waterschapsdoelen gedelegeerd
aan het dagelijks bestuur. Het Delegatie- en Mandaatbesluit is met terugwerkende kracht in
overeenstemming gebracht met de Nota Grondbeleid. Daarnaast is een wijziging doorgevoerd in het
Delegatie- en Mandaatbesluit omdat per abuis het vaststellen van projectplannen waarop de
projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de waterwet van toepassing is of
projectplannen waarvan een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte
van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan
maatschappelijk gevoelig ligt aan het dagelijks bestuur gedelegeerd in plaats van gemandateerd. Ook
dit is hersteld. Het besluit van het algemeen bestuur is op 28 maart 2019 gepubliceerd op overheid.nl
(Waterschapsblad 2019, 3383).
De gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen in de bijlagen III en IV.
In bijlage I wordt ook aandacht besteed aan rechtspraak over delegatie en mandaat. Hieruit volgt dat
(uitzonderingen op) delegatie/mandaat duidelijk en concreet moeten zijn. Vanuit die optiek is
gekeken naar het delegatie- en mandaatbesluit.
Bepaalde bepalingen doorstaan deels de toets van de kritiek niet. Het bevat bepalingen, waarbij niet
op voorhand duidelijk is wat hier concreet onder moet worden verstaan.
Bepaling 14 en 15
Wanneer is een besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk in betekenende mate van
invloed op de waterstaatkundige situatie? Wanneer is een besluit tot aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk in betekenende mate van invloed op de hoogte van de te heffen
waterschapsomslag? Wanneer is sprake van een besluit tot aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt?
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Bepaling 28
Wanneer is sprake van bijzondere omstandigheden in relatie tot het bepalen van schadevergoeding aan de
ambtenaren?
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Vergelijk met de norm (beantwoording onderzoeksvraag 1 en 2)

Norm 1: De delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 voldoen aan alle wettelijke vereisten.
Bevinding
In algemene zin wordt vastgesteld dat de delegatie- en mandaatverordening alsook het delegatie- en
mandaatbesluit is genomen conform de daarvoor geldende wettelijke regels.
De wettelijke grondslag tot delegatie wordt ontleend aan artikel 83 Waterschapswet. Voor mandaat
is geen wettelijke grondslag vereist.
Artikel 83 Waterschapswet luidt:
1
Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur
overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.
2
Het algemeen bestuur kan het dagelijks bestuur niet overdragen de bevoegdheid tot:
a. het vaststellen of wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening, bedoeld in artikel 104;
c. het vaststellen van regels als bedoeld in de artikelen 108 en 109;
d. het heffen van belastingen of rechten;
e. het vaststellen van verordeningen, behoudens het bepaalde in het derde lid;
f. het vaststellen van peilbesluiten;
g. het vaststellen van plannen krachtens bijzondere wetten, met uitzondering van projectplannen als
bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet.
3
De bevoegdheid tot het maken van keuren kan het algemeen bestuur slechts overdragen voorzover
het betreft de vaststelling van nadere regels met betrekking tot bepaalde door het algemeen bestuur
in zijn verordeningen aangewezen onderwerpen.
4
De voorschriften met betrekking tot de bevoegdheid van het algemeen bestuur, de uitoefening
daarvan en het toezicht daarop zijn ten aanzien van de met toepassing van het eerste lid
overgedragen bevoegdheden van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van die betreffende
vergaderingen.

Het besluit tot vaststelling van de delegatie- en mandaatverordening alsook het delegatie- en
mandaatbesluit is op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.
Bij de uitleg van artikel 5, eerste lid, van de delegatie- en mandaatverordening is niet op voorhand
duidelijk wat hier concreet onder moet worden verstaan.
Bij de uitleg van bepaalde bepalingen in het delegatie- en mandaatbesluit (nrs. 14, 15 en 28) is niet
op voorhand duidelijk wat hier concreet onder moet worden verstaan.
Aanbeveling
Het verdient gelet op de rechtszekerheid en een duidelijke bevoegdheidsverdeling de voorkeur dat
het schriftelijke mandaat/delegatie precies de grenzen aangeeft van wat de gemandateerde/
gedelegeerde wel en niet mag, hoe moeilijk dat misschien ook op voorhand te bepalen zal zijn.
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Norm 2: De motieven die ten grondslag hebben gelegen aan de vaststelling van de delegatie- en
mandaat verordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en mandaatbesluit Waterschap
Limburg 2017 passen bij de tijdgeest en stellen het algemeen bestuur in staat om de kaderstellende
en controlerende rol adequaat uit te voeren.
Bevinding
In algemene zin wordt vastgesteld dat de besluiten een duidelijke omschrijving geven van de
bevoegdheid, aan wie de bevoegdheden zijn overgedragen en welke randvoorwaarden eraan
verbonden zijn. De uitgangspunten die opgenomen zijn in de toelichting op de delegatie- en
mandaatverordening hebben betrekking op het streven om bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen en delegatie en/of mandaat
alleen toepasbaar te verklaren ten aanzien van bestuursluwe en/of beleidsongevoelige
aangelegenheden die bovendien voornamelijk uitvoerend van aard zijn. Hiermee wordt aangesloten
bij de gedachte dat zo dicht mogelijk bij de bron organiseren van de uitvoering past bij de huidige
tijdgeest. Het algemeen bestuur staat op enige afstand, bepaalt de kaders waarbinnen het dagelijks
bestuur moet handelen en controleert of het handelen van het dagelijks bestuur zich binnen die
kaders beweegt. Met het delegeren of mandateren van een bepaald onderwerp heeft het algemeen
bestuur ook zelf aangegeven dat de toepassing van een bepaalde bevoegdheid in zijn basis
bestuursluw en/of beleidsongevoelig is. Als de uitvoeringspraktijk leidt tot een andere conclusie dan
heeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om het delegatie- en mandaatbesluit te wijzigen. In
bepaalde specifieke gevallen heeft het algemeen bestuur bepaald dat geen gebruik gemaakt mag
worden van de gemandateerde bevoegdheid of dat er vooroverleg met het algemeen bestuur moet
plaatsvinden. Hiermee heeft het algemeen bestuur voldoende handelingsruimte gecreëerd om haar
kader stellende en controlerende rol passend bij de tijdsgeest uit te voeren. In hoofdstuk 4 wordt
deze vraagstelling nader uitgewerkt.
Aanbeveling
Geen.
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3

De praktijk

3.1

Casus Greendeal Voedselbossen

Waterschap Limburg

Portefeuillehouder
Har Frenken
De casus in het kort
De Green Deal Voedselbossen is een inspanningsovereenkomst van 20 partijen (ministerie,
provincies, waterschappen, Staatsbosbeheer, onderzoeksinstituten, faciliterende partijen en
koplopers) met als hoofddoel om het areaal voedselbossen te helpen vergroten. De belangrijkste
subdoelen zijn het oplossen van knelpunten in beleid, wet- en regelgeving, het formuleren van een
onderzoeksagenda, het ontwikkelen van een kennisstructuur en het opbouwen van
communicatielijnen.
De besluitvorming bij het waterschap.
In relatie tot het door het algemeen bestuur verleende delegatie- en mandaat is met name van
belang dat het dagelijks bestuur op 14 november 2017 heeft ingestemd met het ondertekenen van
de samenwerkingsovereenkomst “Green Deal Voedselbossen”.
Motieven voor deelname waren:
•
Door deelname aan de Green Deal Voedselbossen laten we zien dat het waterschap
innovatieve ontwikkelingen in de landbouw, die positief bijdragen aan het watersysteem,
ondersteunt.
•
Als meest duurzame vorm van landbouw hebben voedselbossen grote voordelen voor het
watersysteem en dragen ze bij aan primaire waterschapsdoelen als voorkomen van
wateroverlast en behalen van de KRW-waterkwaliteitsdoelen.
De Green Deal is op 23 november 2017 ondertekend. Met behulp van de Green Deal wordt
wateroverlast bestreden en droogte voorkomen.
Bij het genomen besluit heeft het dagelijks bestuur geen gebruik gemaakt van een in het Delegatieen mandaatbesluit opgenomen gedelegeerde of gemandateerde bevoegdheid. De bevoegdheid van
het dagelijks bestuur om in te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
“Green Deal Voedselbossen” is gebaseerd op artikel 84 van de Waterschapswet. Dit artikel bepaalt
dat het dagelijks bestuur belast is met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap. Ook in de
aanhef van artikel 1 van het Delegatie- en mandaatbesluit komt tot uitdrukking dat daartoe ruimte
aanwezig kan zijn. De aanhef luidt ‘Voor zover het dagelijks bestuur hiertoe niet reeds uit andere
hoofde bevoegd is, de bevoegdheden zoals vermeld in onderstaande lijst te delegeren c.q.
mandateren aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg’.
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Het dagelijks bestuur heeft (impliciet) als standpunt ingenomen dat
•
het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst;
•
met als inspanningsverplichting het vergroten van het areaal voedselbossen;
•
waarmee positief wordt bijgedragen aan de beeldvorming van het waterschap als
innovatieve en co-creërende organisatie
behoort tot de dagelijkse aangelegenheden.
De verantwoording over de uitgeoefende bevoegdheden
De samenwerkingsovereenkomst ‘Green Deal Voedselbossen’ is uitgevoerd in de periode 2017-2019.
Nu er geen sprake is van een besluit krachtens Delegatie- en mandaatbesluit hoeft er niets via een
systeem van bestuursrapportages ter kennis van het algemeen bestuur te worden gebracht. In de
periode heeft ook overigens geen verantwoording plaatsgevonden via de voorjaarsrapportages, de
najaarsrapportages of de jaarrekeningen. Wel is op 28 november 2018 de geactualiseerde
uitgangspuntennota omgevingswet opgesteld met daarin opgenomen een passage over
voedselbossen.
Bevinding
In deze casus heeft het dagelijks bestuur impliciet als standpunt ingenomen dat het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst met als inspanningsverplichting het vergroten van het areaal
voedselbossen, waarmee positief wordt bijgedragen aan de beeldvorming van het waterschap als
innovatieve en co-creërende organisatie gezien moet worden als beleidsuitvoering, een dagelijkse
aangelegenheid. In de besturingsfilosofie is vastgelegd dat het dagelijks bestuur dient zorg te dragen
voor ruim voldoende verantwoording richting het algemeen bestuur, zodat het algemeen bestuur
haar controlerende taak ook daadwerkelijk en op niveau kan uitoefenen. Er zijn geen afspraken
gemaakt of en hoe het algemeen bestuur geïnformeerd wil worden over de beleidsuitvoering, de
dagelijkse aangelegenheden.
Aanbeveling
Het uitgevoerde onderzoek in deze casus geeft een beeld van het handelen van het dagelijks bestuur
in de praktijk. Met behulp van deze informatie kunnen algemeen bestuur en dagelijks bestuur zich
een oordeel vormen over de handelingsruimte die de huidige bevoegdheidsverdeling geeft en de
verantwoording hierover. Indien gewenst kan dit leiden tot een aanpassing van gemaakte afspraken.
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3.2

Waterschap Limburg

Casus vispassage Volmolen

Portefeuillehouder
Josette van Wersch.
De casus in het kort
Uit de door het algemeen bestuur Waterschap Limburg vastgestelde jaarrekening 2016 Waterschap
Roer en Overmaas volgt dat laatstgenoemd waterschap al een krediet heeft gevoteerd voor het
oplossen van vismigratieknelpunten bij de Volmolen te Epen.
Het project is opgepakt omdat de stuw die het water verdeelt tussen de Geul en de Molentak
Volmolen te Epen een barrière voor vissen vormt. Dit is een ongewenste situatie omdat de Geul de
status natuurbeek heeft. Een natuurbeek dient vrij optrekbaar te zijn voor vis, zodat wordt voldaan
aan de doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water. Het project "Vispassage Volmolen" heeft als doel
het opheffen van dit vismigratieknelpunt in de Geul ter hoogte van de Volmolen te Epen. Het
knelpunt wordt opgelost door de aanleg van een vispassage tussen de Geul en de Molentak.
Tegelijkertijd wordt het molencomplex beter beschermd tegen hoogwater en wordt de
bereikbaarheid van de Volmolen verbeterd.
De besluitvorming bij het waterschap
In relatie tot het door het algemeen bestuur verleende delegatie- en mandaat is met name van
belang:
•
het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 15 mei 2018 tot vaststelling van Het ontwerpprojectplan “Vispassage Volmolen te Epen’ met bijbehorend ontwerp-besluit tot wijziging
van de legger;
•
het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 2 oktober 2018 tot vaststelling van Het projectplan
aanleg vispassage bij de Volmolen te Epen met bijbehorend besluit tot wijziging van de
legger.
Bij de genomen besluiten wordt gebruik gemaakt van de in het Delegatie- en mandaat opgenomen
gedelegeerde bevoegdheid onder:
13.
Het vaststellen en wijzigen van de legger als bedoeld in de artikelen 78 Waterschapswet en 5.1
Waterwet.
14.
Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te
stellen projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet met uitzondering van:
Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarop de projectprocedure van
paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is;
Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarvan in een betekende mate
een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen
waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan maatschappelijk
gevoelig ligt.
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In deze casus is de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet niet van
toepassing. Deze paragraaf geldt voor projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van
primaire waterkeringen en, in de gevallen bij of krachtens provinciale verordening bepaald, op
projectplannen van besturen van waterschappen voor de aanleg of wijziging van andere
waterkeringen dan primaire waterkeringen en op andere waterstaatswerken van bovenlokale
betekenis die met spoed en op gecoördineerde wijze tot stand moeten worden gebracht.
Evenmin lijkt sprake aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarvan in een betekende mate
een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen
waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt.
Dit laatste komt overigens niet expliciet aan de orde in het projectplan. Gelet op de motiveringsplicht
verdient dit aanbeveling.
De delegatie- en mandaatverordening bevat een Algemene aanwijzing voor wijze van ondertekening.
Geconstateerd is dat de besluiten - in afwijking daarvan - niet vermelden dat besluit wordt genomen
op basis van een delegatiebesluit en wat daarvan de vindplaats is.
Het besluit tot vaststelling van de legger bevat een niet nader geconcretiseerde verwijzing naar een
besluit van het Algemeen Bestuur van 2 januari 2017, terwijl in het projectplan geen enkele relatie
wordt gelegd naar het door het algemeen bestuur vastgestelde Delegatie- en mandaatbesluit.
De verantwoording over de uitgeoefende bevoegdheden
Op grond van de Delegatie- en mandaatverantwoording legt het dagelijks bestuur verantwoording af
aan het Algemeen Bestuur via systeem van bestuursrapportages. Systeem van bestuursrapportages
is ruim geïnterpreteerd. Tot systeem worden gerekend begroting, voorjaarsrapportage,
najaarsrapportage en jaarrekening. Nagegaan is in welke mate in systeem van bestuursrapportages
aandacht is besteed aan Vispassage Volmolen. Hieronder volgt een samenvattend overzicht per
begrotingsjaar.
2017
2018
2019
2020
2021
Begroting
Bijlage J
Tekst
Tekst
Tekst
Bijlage J
Bijlage J
Bijlage J
Bijlage J
Voorjaarsrapportage Tekst
Tekst
Tekst
Bijlage J
Bijlage J
Najaarsrapportage
Tekst
Tekst (2x)
Tekst
Tekst
Bijlage J
Bijlage J
Jaarrekening
Tekst
Tekst
Tekst
Nog niet in
Bijlage J
Bijlage J
procedure
Het dagelijks bestuur heeft in alle PenC-documenten aandacht besteed aan project P100132
Vispassage Volmolen. Uitzondering vormt de Voorjaarsrapportage 2017. Het moment van start
uitvoering is nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht in najaarsrapportage 2018 en Jaarrekening 2018.
In de Voorjaarsrapportage 2019 is dit herhaald en aangegeven dat uitvoering loopt tot eind 2019.
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Bijzondere vermelding verdient overigens dat het project Vispassage Volmolen tijdens de
bijeenkomst van de Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen d.d. 5 september 2018 is
gepresenteerd. Deze presentatie valt precies tussen moment van vaststelling van het ontwerpprojectplan (15 mei 2018) enerzijds en het moment van vaststelling van het projectplan (2 oktober
2018) anderzijds.
Na documentonderzoek wordt overigens vastgesteld dat in de periode 2017 – heden:
•
tijdens de AB-vergaderingen niet gesproken over vispassage Volmolen te Epen.
•
geen ingekomen stukken met betrekking tot vispassage Volmolen te Epen gericht aan het
algemeen bestuur. Er was geen externe trigger tot extra dialoog tussen algemeen bestuur en
dagelijks bestuur.
•
door leden van het algemeen bestuur geen vragen ex artikel 35 Reglement van Orde gesteld
met betrekking tot vispassage Volmolen te Epen.
Bevindingen
1.
In het projectplan waterwet is niet gemotiveerd waarom dit besluit kan worden gebaseerd op
de gedelegeerde bevoegdheid onder 14 in het Delegatie- en mandaatbesluit. Uitgezonderd zijn
bijvoorbeeld “Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarvan in een
betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte
van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan
maatschappelijk gevoelig ligt.”
2.
De besluiten vermelden - in afwijking van artikel 9 van de Delegatie- en mandaatverordening niet dat de besluiten worden genomen op basis van een delegatiebesluit en wat daarvan de
vindplaats is. Het besluit tot vaststelling van de legger bevat een niet nader geconcretiseerde
verwijzing naar een besluit van het Algemeen Bestuur van 2 januari 2017, terwijl in het
projectplan geen enkele relatie wordt gelegd naar het door het algemeen bestuur vastgestelde
Delegatie- en mandaatbesluit
3.
De verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur heeft op de
afgesproken wijze plaatsgevonden.
4.
Het dagelijks bestuur heeft het initiatief genomen om het algemeen bestuur te informeren
over de Casus Volmolen.
Aanbeveling
1.
Het dagelijks bestuur verzoeken om in de projectplannen Waterwet nadrukkelijker te
motiveren waarom een besluit kan worden gebaseerd op de gedelegeerde bevoegdheid onder
14 in het Delegatie- en mandaatbesluit.
2.
Het dagelijks bestuur erop te wijzen dat uit artikel 9 van de Delegatie- en mandaatverordening
voortvloeit dat bij een op grond van een gedelegeerde bevoegdheid genomen besluit het
delegatiebesluit en de vindplaats moeten worden vermeld.
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3.3

Waterschap Limburg

Casus Dijkversterking Arcen

Portefeuillehouder
Jos Teeuwen.
De casus in het kort
De opgave van het waterschap is waterkeringen aan te leggen, te verbeteren en te beheren om
inwoners en bedrijven te beschermen tegen overstromingen. Het waterschap geeft daarmee
invulling aan haar zorgplicht. Op 12 juli 2017 heeft het algemeen bestuur het Beheerplan
Waterkeringen 2017-2022 vastgesteld. Met dit plan is het beleidskader gevormd voor het beheer en
onderhoud van waterkeringen en de uitvoering van dijkversterkingsprojecten. Vanuit het beheerplan
is de voorbereiding van de dijkversterking Arcen gestart. De planning gebeurt in twee fasen: de
verkenningsfase en de planuitwerkingsfase.
Vanaf augustus 2016 werken Waterschap Limburg, het Rijk, betrokken gemeenten en provincie
Limburg gezamenlijk met de direct betrokken omgeving aan diverse verkenningen voor de
dijkversterkingsopgaven binnen het HWBP. In de verkenningsfase is een intensief en zorgvuldig
participatieproces opgezet en een brede blik bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen
gehanteerd.
In het BO MIRT van 21 november 2019 heeft de Minister van IenW haar voorkeur uitgesproken voor
de systeemwerkingsmaatregelen Arcen en Well en de regio gevraagd om de voorkeursalternatieven
vrij te geven voor inspraak. Op 5 december 2019 heeft de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei de
bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de voorkeursalternatieven voor Arcen en Well.
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg en het college van Gedeputeerde Staten van
Limburg stellen ieder voor zich op basis van het ontwerp op hoofdlijnen het voorkeursalternatief1
(VKA) vast, in afstemming met de Minister van IenW. Het waterschap vanuit haar
verantwoordelijkheid voor dijkversterking en beekherstel, de minister vanuit haar rol als bevoegd
gezag voor de systeemmaatregelen.
Het vaststellen van een voorkeursalternatief markeert de overgang van de verkenningsfase naar de
planuitwerkingsfase en geeft tussentijds duidelijkheid aan de omgeving. De voorkeursalternatieven
zijn besproken in de omgevingsgroepbijeenkomsten. Daarnaast hebben inloopbijeenkomsten,
ontwerpsessies of keukentafelgesprekken plaatsgevonden, waarbij onder andere de totstandkoming
van de tracés voor de harde keringen mede met de omgeving zijn bepaald.

1

Het voorkeursalternatief bestaat ten minste uit een ruimtelijk tracé van de waterkering, een duiding van het
type kering en een ruimtelijk tracé voor de beekherstelopgave.
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De ontwerpnota voorkeursalternatief is met de milieueffectrapportage bekendgemaakt en ter inzage
gelegd. Hierop zijn zienswijzen ingediend. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage is
gevraagd advies uit te brengen. Dit advies is van belang om te weten of alle benodigde milieuinformatie aanwezig is om besluiten te kunnen nemen. Het intensieve participatieproces met de
bewoners, ondernemers en omgevingswerkgroepen in Arcen is in de geest van de nieuwe
Omgevingswet doorlopen.
De beschrijving van het voorkeursalternatief, de afweging hoe tot het voorkeursalternatief is
gekomen en welke effecten dit met zich meebrengt, zijn uitgewerkt en vastgelegd in de Ontwerpnota
Voorkeursalternatief Arcen. In de bijbehorende milieueffectrapportages zijn de verschillende
aspecten onderzocht en beoordeeld die van belang zijn voor de afweging. Ook is een verantwoording
van het doorlopen omgevingsproces opgenomen.
Korte beschrijving VKA Arcen
In Arcen Noord sluit de systeemmaatregel aan op hoge gronden
bij de provinciale weg. Bij hotel Rooland wordt een
maatwerkoplossing gerealiseerd. De systeemmaatregel wordt
uitgevoerd door de kering in het buitengebied tussen Arcen en
de brouwerij Hertog Jan terug te leggen tot aan de Maasstraat.
De brouwerij Hertog Jan, aanpalende bedrijven/woningen en de
toegangsweg worden beschermd met een kering conform
wettelijke norm. Deze kering sluit aan op de kering in Arcen
Midden bestaande uit een harde kering met glas en coupure of
een deur (tussen Alt Arce en La Tour Meuse), waarbij de
Schanstoren buitendijks blijft met een demontabele kering.
Bestaande doorgangen behouden hun coupure. Alt Arce en La
Tour Meuse krijgen hierbij een geïntegreerde kering. In Arcen
Zuid wordt de kering teruggelegd naar de Schans en passeert
deze de watermolen en gaat langs de Schans naar de
provinciale weg. Op de plek van de watermolen wordt een
combi-vispassage gerealiseerd en vindt beekherstel plaats bij de
Lingforsterbeek. Voor de provinciale weg kruist de kering De
Schans om noordelijk de provinciale weg te kruizen en als
nieuwe hoge grond aan te sluiten op hoge grond in N2000gebied. Als pipingmaatregel wordt een verticale maatregel
voorzien. Ten slotte is adaptief bouwen voorzien bij de
constructieve elementen voor 50 jaar in plaats van 100 jaar.

28/61

zaaknr. 2020-Z6653
doc.nr. 2020-D90509

Auditrapport delegatie en mandaat
Van Algemeen Bestuur naar Dagelijks Bestuur

Waterschap Limburg

De besluitvorming bij het waterschap
In relatie tot het door het algemeen bestuur verleende delegatie- en mandaat zijn met name de
volgende AB-besluiten van belang:
•
Beheerplan Waterkeringen 2017-2022; vastgesteld in AB 12 juli 2017;
•
Nadere uitwerking beleidsuitgangspunten dijkversterkingsprojecten (DB 28 mei 2019,
commissie WOB d.d. 19 juni 2019, AB d.d. 10 juli 2019). Het betreft een nadere uitwerking
binnen de gestelde kaders van het beheerplan waterkeringen, inclusief een
communicatielijn;
•
Besluitvorming naar aanleiding van het verzoek van de werkgroep dijkversterking van de
Dorpsraad Arcen (DB 12 november 2019, AB 27 november 2019; agendapunt 4.2);
•
Afwegingskader type waterkering (2019-D109906). Het betreft het vastleggen van de
verschillende invalshoeken van waaruit de keuze binnen een dijkversterkingsproject en over
de projecten heen beschouwd moeten worden door de waterkeringsbeheerder. Het betreft
een uitwerking van het beheerplan waterkeringen (DB 21 januari 2020, commissie WOB d.d.
12 februari 2020, AB d.d. 11 maart 2020).
Daarnaast zijn de volgende DB-besluiten met name van belang:
• Besluit Integratie beekherstelopgaven in HWBP voor vijf dijkringen w.o. dijkring Arcen/
benedenloop Lingsforterbeek (DB 5 september 2017).
Ingestemd wordt met het startdocument herinrichting benedenloop Lingsforterbeek. Beoogd
wordt om een integraal ontwerp en zo mogelijk integrale realisatie met gecombineerde
oplossing voor dijkversterking en verbetering van het watersysteem te bereiken (2017-D44358);
• Vaststelling beoordeling diverse dijktrajecten en de hierop gebaseerde veiligheidsoordelen, de
duiding hiervan en het overzicht van de treffen voorzieningen w.o. dijkring Arcen (DB 12 mei
2020, 2020-D35929).
• Vaststellen van twee definitieve nota’s voorkeursalternatief voor de dijkversterkingen en de
systeemmaatregelen en beekherstelopgave in Arcen en Well (DB 30 juni 2020, 2020-D72535).
• Afhandeling klacht de heer Scheepens (op persoonlijke titel) in reactie op verzoek werkgroep
dijkversterking Dorsraad Arcen (advies klachtencommissie 3 september 2020, brief aan klager 2
november 2020).
Op basis van hoofdstuk 9 Awb en de klachtenverordening heeft de dijkgraaf in mandaat een
besluit genomen over de gegrondheid van een klacht, nadat de klachtencommissie een advies
heeft uitgebracht. De klacht is niet-ontvankelijk verklaard.
Bij de genomen besluiten heeft het dagelijks bestuur geen gebruik gemaakt van een in het Delegatieen mandaatbesluit opgenomen gedelegeerde of gemandateerde bevoegdheid. De kader stellende
nota’s, inclusief de nadere invullingen ervan zijn voorgelegd aan het AB. Dit geldt ook voor het
verzoek van de werkgroep dijkversterking Arcen. De door het DB afgehandelde besluiten hebben
allemaal het karakter van beleidsuitvoering. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur is gebaseerd
op artikel 84 van de Waterschapswet. Dit artikel bepaalt dat het dagelijks bestuur belast is met de
dagelijkse aangelegenheden van het waterschap. De door het dagelijks bestuur genomen besluiten
strekken ter voorbereiding van het op enig moment vast te stellen projectbesluit.
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Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wordt een (ontwerp-)Projectbesluit vastgesteld. Mogelijk
wordt dan gebruik gemaakt van een in het Delegatie- en mandaat opgenomen gemandateerde
bevoegdheid, namelijk:
15.
Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te
stellen projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet waarop de projectprocedure van
paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is; of waarvan in een
betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte
van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan
maatschappelijk gevoelig ligt.
In deze casus is de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van
toepassing, totdat de omgevingswet is ingevoerd. Deze paragraaf geldt voor projectplannen tot
aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen en, in de gevallen bij of krachtens
provinciale verordening bepaald, op projectplannen van besturen van waterschappen voor de aanleg
of wijziging van andere waterkeringen dan primaire waterkeringen en op andere waterstaatswerken
van bovenlokale betekenis die met spoed en op gecoördineerde wijze tot stand moeten worden
gebracht.
Hiervoor is tot uitdrukking gebracht dat mogelijk gebruik wordt gemaakt van een in het Delegatie- en
mandaat opgenomen gemandateerde bevoegdheid. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet
(naar verwachting 1 januari 2022) is het dagelijks bestuur op grond van die wet het bevoegde
bestuursorgaan om het projectplan (dan projectbesluit) in ontwerp/definitief vast te stellen. Er is dan
geen sprake meer van een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Op grond van de actuele
planning wordt verwacht, dat het projectplan voor de dijkversterking Arcen in Q1 2023, na
inwerkingtreding van de omgevingswet wordt vastgesteld.
De verantwoording over de uitgeoefende bevoegdheden
Op grond van de Delegatie- en mandaatverordening legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan
het Algemeen Bestuur via het systeem van bestuursrapportages. Het systeem van
bestuursrapportages is ruim geïnterpreteerd. Tot het systeem worden gerekend begroting,
voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en jaarrekening.
Het project dijkversterking Arcen maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma
Hoogwaterbescherming Noordelijke Maasvallei. In 2016 is door het voormalig waterschap Peel en
Maasvallei een regeling grote projecten vastgesteld. In deze regeling is opgenomen dat het algemeen
bestuur HWBP-voortgangsrapportages verwacht. In de regeling is opgenomen dat er per kwartaal
verantwoording plaats zal vinden.
De regeling grote projecten is door Waterschap Limburg niet gecontinueerd. Wel is de HWBPorganisatie voortgangsrapportages blijven opstellen met een frequentie van 2 keer per jaar. De
rapportages Q1 en Q3 worden doorgeleid naar het algemeen bestuur.
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Nagegaan is in welke mate in systeem van bestuursrapportages aandacht is besteed aan de
versterking van de dijkring Arcen en of de bestuurlijke voortgangsrapportages zijn opgesteld.
Hieronder volgt een samenvattend overzicht per begrotingsjaar.
2017
2018
2019
2020
2021
HWBPQ4 2016
Q1 2018
Q3 2018
Q3 2019
Q3 2020 (in
voortgangsrapportage Q1 2017
Q1 2019
Q4 2019
procedure)
Q1 2020
Q2 2020
Begroting
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
2
Voorjaarsrapportage
Tekst
Tekst
Tekst
n.v.t
Najaarsrapportage
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
n.v.t.
Jaarrekening
Tekst
Tekst
Tekst
n.v.t.
n.v.t
Het dagelijks bestuur heeft in alle PenC-documenten en HWBP-voortgangsrapportages aandacht
besteed aan het dijkversterkingsproject Arcen alleen de rapportage Q3 2017 is niet in procedure
gebracht. Vanaf Q4 2019 is het rapportage proces op verzoek van de portefeuillehouder
geïntensiveerd en wordt ieder kwartaal gerapporteerd aan het algemeen bestuur.
Het project Dijkversterking Arcen kent een intensief proces van communicatie met en raadpleging
van de omgeving. Ook wordt er samengewerkt met Rijk, Provincie en gemeenten. Er zijn diverse
bovenregionale overlegvormen, zoals het RBOM. Op diverse momenten zijn themasessies HWBP
georganiseerd, is het algemeen bestuur geïnformeerd over specifieke informatieavonden en zijn er
werkbezoeken georganiseerd. De werkgroep dijkversterking Arcen heeft zich op 15 september 2019
gericht tot het algemeen bestuur van het waterschap met de vraag om in dit specifieke geval de
besluitvorming over het projectplan dijkversterking Arcen niet bij mandaat over te laten aan het DB
maar de besluitvorming zelf ter hand te nemen.

2

De Voorjaarsrapportage 2017 is nog een afwijkingenrapportage. Het project Arcen wordt wel genoemd in de
begrotingstekst en uit de rapportage mag geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een afwijking.
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Op 27 november 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om het mandaat bij het dagelijks
bestuur te laten. Als motivatie hiervoor is gegeven dat er sprake is van een zorgvuldig en intensief
omgevingsproces, waarbij eerst een voorkeursalternatief wordt vastgesteld en daarna een
projectplan waterwet. In beide procedures is de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
mogelijk. In de procedure projectplan waterwet is ook het aantekenen van beroep- en bezwaar
mogelijk. Het algemeen bestuur concludeert hiermee dat de rechtsbescherming van de burgers van
Arcen voldoende is geborgd. Bij die gelegenheid is in relatie tot de bevoegdheidsverdeling algemeen
bestuur – dagelijks bestuur als volgt overwogen.
Meer concreet ten aanzien van uw verzoek om de besluitvorming over het projectplan Waterwet
dijkversterking Arcen in het algemeen bestuur te laten plaatsvinden delen wij u mee, dat zowel de
leden van het algemeen bestuur als de leden van het dagelijks bestuur democratisch zijn gekozen en
gelegitimeerd. De rolverdeling is, dat het algemeen bestuur de kaders voor strategisch en financieel
beleid opstelt en het dagelijks bestuur controleert. Het dagelijks bestuur voert het beleid uit en zorgt
voor de dagelijkse gang van zaken. De werkwijze zoals deze in het kader van de dijkversterking Arcen
wordt gevolgd, sluit aan op deze rolverdeling.
Het klopt dat de mandaatgever (het AB) bevoegd blijft om de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te
oefenen. Belangrijkste aan uw verzoek ten grondslag liggende argument is, dat u zodoende de
gelegenheid krijgt tot inspraak en het besluitvormingsproces in het openbaar mee te maken.
Wat de gelegenheid tot inspraak betreft willen wij u graag verwijzen naar de processen en
procedures die het waterschap hiervoor doorloopt. Enerzijds een transparant omgevingsproces,
anderzijds een formeel proces gekoppeld aan de inspraakprocedure. …. De rechtsbescherming is
daarmee ons inziens ook voldoende geborgd. Tegen alle besluiten (projectplan, legger,
uitvoeringsbesluiten en eventuele bestemmingsplanherzieningen) kunnen immers zienswijzen worden
ingediend en kan beroep worden ingesteld.
Bevindingen
1.
Het besluitvormingstraject bevindt zich nog in een voorstadium van de projectplan waterwet/
projectbesluitprocedure. Er is dan ook nog geen gebruik gemaakt van een van de in het
Delegatie- en mandaatbesluit opgenomen gedelegeerde of gemandateerde bevoegdheid.
2.
In deze casus is de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van
toepassing, totdat de omgevingswet is ingevoerd.
3.
De verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur heeft behoudens 1
moment (Q3 2017) op de afgesproken wijze plaatsgevonden.
4.
Het dagelijks bestuur heeft op eigen initiatief de verantwoording aan het algemeen bestuur
geïntensiveerd.
5.
Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur proactief en snel als er vragen door
belanghebbenden worden gesteld.
6.
Er is een concreet verzoek ingediend door de werkgroep dijkversterking Arcen om in dit
specifieke geval de besluitvorming over het projectplan dijkversterking Arcen niet bij mandaat
over te laten aan het dagelijks bestuur maar de besluitvorming zelf ter hand te nemen. Op 27
november 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om het mandaat bij het dagelijks bestuur
te laten. Als motivatie hiervoor is gegeven dat er sprake is van een zorgvuldig en intensief
omgevingsproces, waarbij eerst een voorkeursalternatief wordt vastgesteld en daarna een
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projectplan waterwet. In beide procedures is de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
mogelijk. In de procedure projectplan waterwet is ook het aantekenen van beroep- en
bezwaar mogelijk. Het algemeen bestuur concludeert hiermee dat de rechtsbescherming van
de burgers van Arcen voldoende is geborgd.
Aanbeveling
Geen.
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Vergelijk met de norm (beantwoording onderzoeksvraag 3 en 4)

Norm 3: Het dagelijks bestuur voert overgedragen bevoegdheden uit binnen de kaders van de
delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en mandaatbesluit
Waterschap Limburg 2017
Bevinding
Het dagelijks bestuur heeft in de onderzochte casussen de bevoegdheden binnen de kaders van de
delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en mandaatbesluit
Waterschap Limburg 2017 uitgevoerd. Besluiten zijn bevoegd genomen.
Aanbeveling
1. De casus Green Deal Voedselbossen is door het dagelijks bestuur opgevat als beleidsuitvoering,
een dagelijkse aangelegenheid. Algemeen bestuur en dagelijks bestuur kunnen zich een oordeel
vormen over de handelingsruimte die de huidige bevoegdheidsverdeling geeft, inclusief de
verantwoording hierover. Indien gewenst kan dit leiden tot aanpassing van gemaakte afspraken.
2. In de casus vispassage Volmolen is geconstateerd dat in het Projectplan niet expliciet is
opgenomen waarom een bepaalde bevoegdheid van toepassing is. Gelet op de motiveringsplicht
verdient dit aanbeveling. Ook is geconstateerd dat de Algemene aanwijzing voor wijze van
ondertekening niet is gevolgd bij projectplan en leggerbesluit. Daarin is bepaald dat ‘Een besluit
dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, vermeldt het delegatiebesluit
en de vindplaats daarvan’. Ook dit is een leerpunt.
Norm 4: De communicatie tussen DB en AB over de gedelegeerde en gemandateerde
bevoegdheden verloopt op de in de delegatie- en mandaat verordening Waterschap Limburg 2017
en het delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 afgesproken manier.
Bevindingen
1. In de casus Green Deal Voedselbossen heeft het dagelijks bestuur impliciet als standpunt
ingenomen dat het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met als
inspanningsverplichting het vergroten van het areaal voedselbossen, waarmee positief wordt
bijgedragen aan de beeldvorming van het waterschap als innovatieve en co-creërende
organisatie gezien moet worden als beleidsuitvoering, een dagelijkse aangelegenheid.
2. In het Delegatie- en mandaatbesluit wordt helder aangegeven welke bevoegdheden het dagelijks
bestuur heeft, terwijl de Delegatie- en mandaatverordening helder maakt hoe verantwoording
afgelegd dient te worden. Behoudens de bij norm 3 geplaatste kanttekeningen wordt de
delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 in de gekozen casussen op juiste wijze toegepast. In
de casus dijkversterking Arcen kan geconcludeerd worden dat het DB actief informeert en zich
bewust is van de maatschappelijke gevoeligheid van het project.
Aanbeveling
Geen.
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4

Effectief, efficiënt en slagvaardig bestuur

4.1

Beschrijving effectief, efficiënt en slagvaardig bestuur

In het woordenboek van de Nederlandse taal worden de begrippen efficiënt en effectief omschreven
als het realiseren van afgesproken doelen met zo min mogelijk inspanning en zoveel mogelijk
resultaat. Slagvaardig wordt omschreven als doortastend en goed toegerust voor de taak. Vertaald
naar de vraagstelling in de audit wordt de volgende definitie/norm geformuleerd.
Definitie/norm voor het onderzoek
Het waterschap wordt effectief, efficiënt en slagvaardig bestuurd als algemeen bestuur en dagelijks
bestuur samen de afgesproken doelen met zomin mogelijk inspanning en zoveel mogelijk resultaat
realiseren op een doortastende manier en beide bestuursorganen goed toegerust zijn voor hun taak.
In deze audit wordt deze definitie toegepast op het instrument delegatie en mandaat. De vraag is
dan of de gekozen delegatie- en mandaat verhouding:
3.
leidt tot het realiseren van de afgesproken doelen met zo min mogelijk inspanning en zo veel
mogelijk resultaat.
4.
leidt tot doortastend optreden door bestuursorganen die goed toegerust zijn voor hun taak.
In deze audit worden 3 casussen onderzocht. Het antwoord op deze vragen wordt daarmee gegeven
binnen de context van de 3 casussen en mag niet zonder meer worden veralgemeniseerd naar
bestuurlijk handelen in andere situaties.
Uitwerking ‘Realiseren afgesproken doelen met zo min mogelijk inspanning en zoveel mogelijk
resultaat’
In de besturingsfilosofie van het waterschap is opgenomen dat het doel is om helderheid en
overeenstemming te verkrijgen over de besturingsfilosofie om daarmee invulling te kunnen geven
aan de taakuitoefening door het waterschap.
Samenvatting uit besturingsfilosofie:
Het waterschap kent formeel een monistisch systeem, waarbij het DB een afspiegeling is van het AB.
De praktijk leert dat, ook omdat veel AB-leden ervaring meenemen uit duale organen er in de praktijk
toch deels dualistisch wordt gedacht en gehandeld. In de besturingsfilosofie is opgenomen dat het AB
de financiële kaders, de hoofdlijnen van beleid en alle noodzakelijke regelgeving vaststelt. Het AB
oefent adequaat en effectief toezicht uit. In de besturingsfilosofie wordt gesteld dat het AB hiermee
bepaalt hoe we ons verhouden tot onze omgeving, hoe we in die omgeving willen staan en met welke
doelen we onze bijdrage aan onze omgeving willen leveren. Afgesproken is dat er beeldvormende
(informatieoverdracht, opinievorming en sondering), oordeelsvormende en besluitvormende
vergaderingen zijn. In de beeldvormende bijeenkomsten wordt het algemene bestuur in staat gesteld
om aan de voorkant een (globale) koers meet te geven. Het streven is gericht op 5 thema
bijeenkomsten per jaar en 3 themaplusbijeenkomsten (werkbezoeken en excursies). Oordeelsvorming
en (politieke) weging vinden plaats in de vergaderingen van de commissie WBO en WZW (5 keer per
jaar). De besluitvormende vergaderingen vinden 5 maal per jaar plaats.
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Met betrekking tot de cultuur van het waterschap is opgenomen dat cultuur iets is van “samen” en
dat er om die reden veel waarde wordt gehecht dat er (veel en mondelinge) interactie is tussen AB en
DB (en onderling).
Gebaseerd op de in besturingsfilosofie gekozen rolverdeling leidt een verdere operationalisering van
de deelvraag tot de volgende onderzoeksvraag:
Draagt de gekozen bevoegdheidsverdeling o.b.v. de besturingsfilosofie bij aan het realiseren van de
afgesproken doelen met zo min mogelijke inspanning en zoveel mogelijk resultaat?
Werken met zo min mogelijk inspanning kan worden gerealiseerd door het hanteren van eenvoudige
besluitvormingsprocessen, die gekenmerkt worden door korte doorlooptijden. Het door het
waterschap gewenste resultaat is een combinatie van inhoudelijk resultaat en maatschappelijk
draagvlak voor de besluiten die genomen moeten worden. Het waterschap werkt klant- en
resultaatgericht.
Het werkveld van het dagelijks bestuur is ingebed binnen het werkveld van het algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur bereidt voorstellen voor en voert besluiten uit. De grenzen van de werkvelden
raken elkaar daar waar kaders bedoelde of onbedoelde ruimte voor interpretatie geven en daar waar
de beleidsuitvoering leidt tot aanlopen tegen de grenzen die door de kaders zijn gevormd. In de drie
casussen is onderzocht of de bevoegdheidsverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur
tot spanningen heeft geleid. De verslagen van de vergaderingen van algemeen bestuur en commissie
met betrekking tot de drie casussen zijn geanalyseerd. Bekeken is of er uitingen van ongenoegen en
voorstellen voor aanpassing van de beleidsuitvoering zijn geweest.
Uitwerking ‘Doortastend optreden van bestuursorganen die goed zijn toegerust is voor hun taak.’
Het op een objectieve manier onderzoeken van de vraag of de gekozen delegatie- en
mandaatverhouding leidt tot doortastend optreden, door een bestuur dat goed toegerust is voor
haar taak, gaat in 1e instantie over de instrumenten die het algemeen bestuur heeft om te besturen
en indien gewenst in te grijpen op de manier van besturen van het dagelijks bestuur. In 2e instantie
gaat dit over de vraag of het algemeen bestuur de ter beschikking staande instrumenten heeft
gebruikt. Het tweede deel van de vraag gaat over “toegerust zijn voor de taak”. Binnen de context
van deze audit gaat dit met name over de verwachtingen die in de maatschappij leven ten aanzien
van de rol van het algemeen bestuur van het waterschap en de mogelijkheden/instrumenten
waarover het algemeen bestuur beschikt om hier mee om te gaan. Over deze kwestie is onlangs een
rapport verschenen van de Raad voor het Openbaar bestuur: ’goede ondersteuning, sterke
democratie’. Met behulp van dit rapport kan de vraag worden beantwoord door in de drie casussen
te onderzoeken of de gekozen verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals
opgenomen in de delegatie- en mandaatverordening invloed heeft op de manier waarop de
volksvertegenwoordigende rol kan worden ingevuld en ingevuld is in de drie onderzochte casussen.
Op basis van deze context en kaderstelling zijn de volgende vragen geformuleerd:
1.
Heeft het AB in de drie onderzochte casussen gebruik gemaakt van het ter beschikking staande
instrumentarium?
2.
Past de gekozen rolverdeling bij de maatschappelijke verwachtingen die er leven?
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Realiseren afgesproken doelen

Ter beantwoording van de vragen wordt achtereenvolgens ingegaan op het aantal
bestuursvergaderingen per jaar, de doorlooptijd van het besluitvormingsproces, klantgerichte en
resultaatgerichte besluitvorming en uitingen van ongenoegen en voorstellen voor aanpassing van de
beleidsuitvoering.
De onderzoeksvraag luidt:
Draagt de gekozen bevoegdheidsverdeling op basis van de besturingsfilosofie bij aan het realiseren
van de afgesproken doelen met zo min mogelijke inspanning en zoveel mogelijk resultaat?
Realiseren met zo min mogelijk inspanning
Het algemeen bestuur vergadert vijf keer per jaar besluitvormend. Daarnaast zijn er thematische
bijeenkomsten en veldbezoeken om het algemeen bestuur te informeren. Het dagelijks bestuur
vergadert wekelijks. In de oneven weken is er een besluitvormde vergadering en in de even weken is
er een thematische vergadering. Als het dagelijks bestuur bevoegd is om een besluit te nemen zijn er
veel meer tijdstippen georganiseerd waarop een besluit genomen kan worden. Het is eenvoudiger
om een besluit te verkrijgen.
Het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen Waterschap Limburg start met een bespreking in het
portefeuillehoudersoverleg. De portefeuillehouder geeft het onderwerp/document vrij voor
bespreking/ besluitvorming in het dagelijks bestuur. Als besluitvorming door het algemeen bestuur
noodzakelijk is, wordt een besluitvormingsvoorstel eerst behandeld in een bestuurscommissie. Deze
commissie adviseert het dagelijks bestuur en geeft aan of het besluitvormingsvoorstel geschikt is
voor behandeling in het algemeen bestuur. De doorlooptijd van het bestuurlijk
besluitvormingsproces bedraagt ongeveer 8 weken. Als het DB bevoegd is om het besluit te nemen,
vraagt het besluitvormingsproces van portefeuillehoudersoverleg tot besluit ongeveer 1 ½ week.
Door gebruik te maken van delegatie en mandaat worden processen en procedures korter en
ontvangt de klant, de belanghebbende(n) sneller een antwoord.
Realiseren met zoveel mogelijk resultaat
Het door het waterschap gewenste resultaat is een combinatie van inhoudelijk resultaat en
maatschappelijk draagvlak voor de besluiten die genomen moeten worden. Het waterschap werkt
klant- en resultaatgericht.
Klantgericht handelen betekent dat behoeften en wensen van stakeholders onderzocht worden en
dat daarnaar gehandeld wordt. Resultaatgericht handelen betekent gefocust op het eindresultaat en
actief aan de slag om het gewenste doel te behalen. Het kader voor klantgericht en resultaat gericht
handelen is ontleend aan het Bestuursprogramma 2019-2023: Verbinden vernieuwen versterken;
samen op koers voor nieuwe uitdagingen. Hierin heeft het algemeen bestuur vastgelegd dat
Waterschap Limburg een ‘verbindend’ waterschap wil zijn dat proactief en betrouwbaar is door een
open dialoog aan te gaan met belanghebbenden. Ook wordt genoemd dat Waterschap Limburg een
‘versterkend’ waterschap wil zijn dat dienstverlening van een hoog niveau biedt, waarin
servicenormen worden geborgd onder het motto ‘we zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen’.
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Het dagelijks bestuur voert haar werkzaamheden uit binnen deze kaders. Onderzocht is of er
aanwijzingen zijn dat indien niet het dagelijks bestuur maar het algemeen bestuur een besluit
genomen zou hebben er een ander besluit genomen zou zijn. Hiervoor is in de verslagen van de
commissievergaderingen en de verslagen van de AB-vergaderingen gezocht naar opmerkingen en
uitingen van ongenoegen met betrekking tot de gedane voorstellen of de gevolgde procedures in de
drie onderzochte casussen. De ingediende amendementen, moties en art.35 vragen zijn ook
betrokken in dit onderzoek.
Voor de drie onderzochte casussen geldt dat er geen vragen zijn gesteld, moties of amendementen
zijn ingediend m.b.t. de casus Green Deal Voedselbossen. In de commissie WzW is op 5 september
2018 een toelichting gegeven over het project vispassage Volmolen. In de commissievergadering is
een vraag gesteld n.a.v. de gegeven toelichting. In de commissie WBO d.d. 31 oktober 2018 is een
vraag gesteld naar aanleiding van het gerapporteerde in de najaarsrapportage 2018 m.b.t de casus
Volmolen.
Er zijn er een aantal keren vragen gesteld over de casus Arcen. Het betreft:
1. AB-vergadering 29 november 2017 n.a.v. de begrotingsbehandeling.
2. AB-vergadering 11 juli 2018 n.a.v. de behandeling van de Kadernota. In het verslag wordt door
een spreker aangegeven dat Arcen als een ‘gevoelige’ plek gezien wordt. In reactie op deze
vraag/opmerking heeft de portefeuillehouder een thematische dag dijkversterking toegezegd. De
thematische dag was op 26 oktober 2018. Het doel van de dag is beschreven als: het betrekken
van het algemeen bestuur bij de afwegingen die gemaakt worden en inzicht te krijgen in de
voortgang van de projecten en de samenhang tussen de diverse programma’s: HWBP,
Maaswerken, Meer Maas meer Venlo, Mooder Maas Ooijen-Wanssum en Maastricht.
3. AB-vergadering 27 november 2019: Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel van het DB
om het verzoek van de werkgroep dijkversterking Arcen af te wijzen.
4.2 Verzoek aan AB met betrekking tot vaststelling projectplan Waterwet dijkversterking Arcen Voorstel:
het verzoek van de heer Scheepens namens de werkgroep dijkversterking van de Dorpsraad Arcen afwijzen
en Conform voorstel besloten. 5/15 zaaknr. 2019-Z9156 doc. nr. 2019-D105966 nr. onderwerp / beknopte
weergave besprokene / overwegingen besluit betrokkene overeenkomstig de bijgevoegde concept-reactie
berichten. Er is begrip voor de strekking van het betoog van de heer Scheepens, waarbij met name de
fractie Water Natuurlijk sympathiek tegenover het verzoek van de heer Scheepens staat. De heer Freij zegt
dat zijn fractie absoluut geen twijfels heeft over de zorgvuldigheid van het proces maar dat het meer om
het principe gaat. Alle andere fracties zijn van mening dat er in het proces zoals dat wordt gevolgd meer
dan voldoende inspraak- en bezwaarmomenten zijn ingebouwd en dat zodoende iedereen ruimschoots in
de gelegenheid is om zijn of haar mening in te brengen. Het AB heeft een procedure afgesproken om ervoor
te zorgen dat de werkzaamheden van het waterschap zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden
uitgevoerd en dat het ook werkbaar blijft voor het AB zelf.

4. Commissie WBO d.d. 15-4-2020. Gevraagd is naar de impact van de bestuursopdracht van de
provincie Limburg.
5. AB-vergadering 8 juli 2020. In de rondvraag wordt een vraag om informatie gesteld en wordt de
mening van het DB gevraagd m.b.t. de bemoeienis van de Provincie met de uitvoering van de
waterschapstaak.
Alle gestelde vragen hebben een informatief karakter. Daar waar het dagelijks bestuur expliciet om
instemming vraagt voor haar handelswijze wordt die door het algemeen bestuur gegeven.
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In deze drie casussen zijn geen aanwijzingen gevonden voor afwijkende zienswijzen van het
algemeen bestuur. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat het algemeen bestuur andere
besluiten genomen zou hebben dan het dagelijks bestuur heeft genomen. Geconcludeerd kan
worden dat in deze drie casussen het klantgericht en resultaat gericht handelen van het dagelijks
bestuur wordt ondersteund en erkend door het algemeen bestuur.
Bevindingen
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het algemeen bestuur andere besluiten had willen nemen
dan het dagelijks bestuur binnen de gekozen bevoegdheidsverdeling heeft genomen. Binnen de
scope van deze audit is er geen reden om te veronderstellen dat een andere bevoegdheidsverdeling
tot een efficiënter en effectiever bestuur zou leiden. Het dagelijks bestuur investeert bewust in het
informeren van en communiceren met het algemeen bestuur.
Aanbevelingen
Geen.
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Beschikbaar instrumentarium en de maatschappelijke verwachtingen

De leden van het algemeen bestuur krijgen steeds meer vragen van burgers/ingelanden en bedrijven
over de werkzaamheden van het waterschap. Burgers en bedrijven zijn mondiger en kritischer
geworden. De maatschappelijke vraagstukken waarmee waterschapsbestuurders en andere
decentrale volksvertegenwoordigers te maken hebben zijn steeds complexer geworden.
Voorbeelden hiervan die spelen bij de waterschappen zijn: o.a. klimaat, natuur (stikstof),
energietransitie.
Binnen het kader van de audit delegatie en mandaat heeft het algemeen bestuur gevraagd om te
onderzoeken of het algemeen bestuur voldoende en passend bij de huidige tijdsgeest in staat gesteld
worden om hun kader stellende en controlerende rol goed te vervullen. Er is een behoefte om
adequaat en op het juiste moment de vragen uit de samenleving te (laten) beantwoorden. Dit alles
zonder de werkdruk voor leden van het algemeen bestuur te vergroten.
Het op een objectieve manier onderzoeken van de vraag of de gekozen delegatie- en
mandaatverhouding leidt tot doortastend optreden door een bestuur dat goed toegerust is voor haar
taak gaat in eerste instantie over de instrumenten die het algemeen bestuur heeft om te besturen en
indien gewenst in te grijpen op de manier van besturen van het dagelijks bestuur. In tweede instantie
gaat dit over de vraag of en hoe het algemeen bestuur de ter beschikking staande instrumenten
heeft gebruikt. Het tweede deel van de vraag gaat over ‘toegerust zijn voor de taak’. Binnen de
context van deze audit gaat dit met name over de verwachtingen die in de maatschappij leven ten
aanzien van de rol van het algemeen bestuur van het waterschap en de mogelijkheden
(instrumenten) die het algemeen bestuur ter beschikking staan om te besturen.
Heeft het algemeen bestuur in de drie onderzochte casussen gebruik gemaakt van het ter
beschikking staande instrumentarium?
Het instrumentarium dat het algemeen bestuur ter beschikking staat om te besturen is geregeld in
het Reglement van Orde en de verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019. In
tegenstelling tot de Gemeente en Provinciewet is in de Waterschapswet niets geregeld met
betrekking tot ondersteuning van het algemeen bestuur.
In de Provinciewet en Gemeentewet is geregeld dat:
•
De gemeenteraad en provinciale staten en ieder van hun leden een actief en passief recht op het
verkrijgen van inlichtingen hebben. Hier gaat het om feitelijke informatie over het beleid van het
college – en de burgemeester, commissaris van de koning – die soms verder kan reiken dan de
openbare informatie.
•
Een fractie heeft recht op ondersteuning. Het betreft hier door de fractie zelf geregelde inhoudelijke
ondersteuning voor politieke onderwerpen. In dit kader kan nieuw beleid geformuleerd worden,
waarbij de via de fractieondersteuning ingehuurde kennis ingezet kan worden.
•
Een volgende stap is het inschakelen van de griffie. Dat kan bij procedurele en technische
onderwerpen, zoals het checken van een amendement of motie op (juridische) onvolkomenheden.
Ook voor advies over het opereren van de volksvertegenwoordiger of de fractie binnen de kaders van
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de politieke mores of de gebruiken en regels kan een beroep worden gedaan op de Griffie. De Griffie
verleent geen bijstand of advies bij politiek gevoelige zaken.
Tenslotte kan een volksvertegenwoordiger of een fractie (of de gehele volksvertegenwoordiging)
behoefte hebben aan specialistische ondersteuning op een bepaald beleidsterrein. Het gaat dan over
de uitwerking van nieuw beleid dat de desbetreffende fractie (of de volksvertegenwoordiger)
voorstelt, waarvoor de inzet van een specialist gewenst is. Deze laatste vorm van ondersteuning valt
onder het begrip ambtelijke bijstand.

Ten aanzien van Waterschappen is in art. 133 van de Grondwet opgenomen dat:
‘de opheffing en instelling van waterschappen, de regeling van hun taken en inrichting, alsmede de
samenstelling van hun besturen, geschieden volgens bij de wet te stellen regels bij provinciale verordening,
voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald. De wet regelt de verordenende en andere
bevoegdheden van de besturen van de waterschappen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. De
wet regelt het provinciale en overige toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen
kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang’.
In de provinciale verordening (het waterschapsreglement) is het gebied, de zetel en de taak van het
waterschap vastgelegd. Van het algemeen bestuur is de omvang en samenstelling, de benoeming van de
geborgde zetels en het reglement van orde vastgelegd. Van het dagelijks bestuur is de omvang en de wijze
van benoeming vastgelegd.
In de Waterschapswet is in artikel 10 geregeld dat het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen
bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. In artikel 56 van de Waterschapswet is geregeld dat het
waterschapsbestuur bevoegd is tot regeling en bestuur ter behartiging van de taken die het waterschap in
het reglement zijn opgedragen. Uit artikel 77 van de Waterschapswet volgt dat de bevoegdheid tot regeling
en bestuur berust bij het algemeen bestuur voor zover deze niet bij of krachtens reglement dan wel bij wet
of bij algemene maatregel van bestuur is toegekend aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter. Het
algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij
de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet. Ook zijn er in artikel 83 een aantal specifiek niet
overdraagbare bevoegdheden benoemd.

Het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur Waterschap Limburg
verwijst naar het bepaalde in artikel 77 van de Waterschapswet en artikel 7 van het Reglement voor
Waterschap Limburg (Provinciaal Blad, 5 februari 2016, nr.691). In artikel 7 Reglement van het
waterschap Limburg is geregeld dat het algemeen bestuur een reglement van Orde dient vast te
stellen.
In het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur is geregeld dat het
algemeen bestuur beslist of en zo ja op welke wijze de fracties worden ondersteund (artikel 6, vierde
lid, Reglement van Orde). Hoofdstuk 4 van het Reglement van Orde gaat over de rechten van de
leden van het algemeen bestuur. In artikel 30 is het indienen van(sub) amendementen geregeld. In
artikel 31 is het indienen van moties geregeld. In artikel 32 is het doen van voorstellen van orde
beschreven. Artikel 33 behandelt het indienen en behandelen van initiatiefvoorstellen. In artikel 34
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wordt het verzoek tot het houden van een interpellatie3 beschreven. Artikel 35 biedt de mogelijkheid
tot het stellen van schriftelijke vragen en artikel 36 is het ontvangen van inlichtingen, zoals bedoeld
in artikel 89, tweede lid. Waterschapswet respectievelijk artikel 97, tweede lid van de
Waterschapswet geregeld.
In de verordening op fractieondersteuning is een recht op informatie vastgelegd (ook voor
burgercommissieleden). Verder zijn de faciliteiten en vergoedingen voor commissieleden en de
fractievergoeding (o.a. fractie-ondersteuning, opleidingen en teambuilding) geregeld. De vergoeding
bedraagt € 500 per jaar en € 100 per fractielid per jaar.
Voor deze audit is nagegaan of het beschikbare instrumentarium in de drie onderzochte casussen is
gebruikt. Dit is niet het geval geweest. De informatie-uitwisseling in de onderzochte casussen heeft
steeds plaatsgevonden in de vergaderingen van het algemeen bestuur op basis van de voorliggende
agenda en stukken. Om toch een beeld te kunnen geven van het gebruik van het beschikbare
instrumentarium is gekeken naar de bestuurspraktijk in algemene zin. In de periode 2017-2020 zijn
meerdere amendementen en moties ingediend. Er is ook een initiatiefvoorstel ingediend. Het stellen
van schriftelijke vragen vindt frequent plaats.
In de algemeen bestuursvergadering van 11 maart 2020 is een overzicht gegeven van de besteding
van de fractievergoedingen. Geconcludeerd wordt dat het budget ruim toereikend is.
Uit de verslagen van het algemeen bestuur blijkt ook dat er aandacht is voor goede communicatie
met het algemeen bestuur. Toezeggingen worden expliciet gemaakt en opgenomen in de verslagen.
Daarnaast worden actielijsten bijgehouden. De voortgang hiervan wordt bewaakt.
Past de gekozen rolverdeling bij de maatschappelijke verwachtingen die er leven?
De leden van het algemeen bestuur krijgen steeds meer vragen van burgers/ingelanden en bedrijven
over de werkzaamheden van het waterschap. Burgers en bedrijven zijn mondiger en kritischer
geworden. De maatschappelijke vraagstukken waarmee waterschapsbestuurders en andere
decentrale volksvertegenwoordigers te maken hebben zijn steeds complexer geworden.
De ervaringen van waterschapsbestuurders spelen ook bij gemeenteraden en provinciale staten.
In het rapport ‘goede ondersteuning, sterke democratie van de Raad voor het Openbaar bestuur
ROB) is advies uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. de
vraag: wat is ervoor nodig om decentrale volksvertegenwoordigers goed te ondersteunen en mag dat
(wettelijk) van bovenaf worden opgelegd of is dit een vrije kwestie waar gemeenteraden en
provinciale staten zelf over mogen besluiten?

3

Het recht van interpellatie geeft algemeen bestuursleden de mogelijkheid om met een lid van het dagelijks
bestuur te debatteren over een onderwerp dat niet al op de vergaderagenda van het algemeen bestuur staat.
Hiermee wordt de vastgestelde agenda van het algemeen bestuur doorbroken De betekenis van het woord
‘interpellatie’ is ‘krachtig onderbreken’. Met het recht van interpellatie kunnen algemeen bestuursleden een
DB-lid of het dagelijks bestuur ter verantwoording roepen.
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De ROB is van mening dat het besturen van waterschappen veel overeenkomsten vertoond met de
gedualiseerde verhoudingen bij gemeenten en provincies. Het algemeen bestuur vormt het politieke
orgaan van het waterschap. Wie gekozen is als volksvertegenwoordiger zet politieke kaders uit in
overleg met de meerderheid van het algemeen bestuur. Van de algemene besturen van de
waterschappen wordt verwacht dat ze de dagelijks besturen aansturen en controleren. Net als
gemeenteraad en provinciale staten staat het algemeen bestuur aan het ‘hoofd’ van het waterschap.
Dat veronderstelt dat dit bestuur voldoende instrumenten moet hebben om zijn controlerend een
sturende rol waar te maken. Zij merkt daarbij op dat de Waterschapswet niet voorziet in de
hulptroepen ambtelijke bijstand, fractieondersteuning, griffier en Rekenkamer.
In het rapport wordt het volgende beeld geschetst:
‘Schaalvergroting heeft geleid tot grotere gebieden per waterschap. Daarnaast zijn er ontwikkelingen
als de omgevingswet, energietransitie, natuurbeheer, duurzaamheid, bestrijding van exoten en
klimaatverandering, die leiden tot taakuitbreiding naast de kerntaken van het waterschap. De
ondersteuning en vergoeding van algemeen bestuursleden, lekenbestuur dat het lidmaatschap ‘erbij´
doet als een nevenfunctie, blijven achter bij de taakuitbreiding, zo meent de Vereniging
Waterschapsbestuurders (VWB). De behoefte aan ondersteuning is vergelijkbaar met die van
gemeenteraden en provinciale staten: informatie over beleid, procedures, taken en bevoegdheden,
vermindering van vergaderdruk, leesbare en begrijpelijke bestuurlijke stukken, financiële
vaardigheden (lezen begroting, jaarverslag) en een inwerkprogramma voor (nieuwe) leden. Verder
wordt genoemd: training en coaching in politieke- en bestuurlijke vaardigheden (waterschapsbestuur
is politieker geworden met dito verandering in vereiste kwaliteiten) en extra ondersteuning voor zeer
kleine fracties’.
In het rapport concludeert de ROB dat een visie op wat goede ondersteuning is en hoeveel daarvan
een decentrale volksvertegenwoordiging nodig heeft, samenhangt met een visie op wat voor
algemeen bestuur je wilt zijn. Het hangt naar hun oordeel ook samen met de vraag wat we in
Nederland vinden dat de normen zijn voor goed decentraal bestuur en wat we daar voor over
hebben. De Raad concludeert dat dit vragen zijn die veel decentrale volksvertegenwoordigingen
moeilijk te beantwoorden vinden. Volgens de ROB heeft de minister van BZK hier ook een
verantwoordelijkheid. De ROB is van mening dat de kwaliteit en de kwantiteit van de ondersteuning
geen gelijke tred houdt met de verzwaring en toenemende complexiteit van het takkenpakket van
het decentrale bestuur.
De Visie die de ROB neerlegt in het rapport is dat decentrale volksvertegenwoordiging lekenbestuur
is en moet dat ook blijven. Dichtbij de burger, maar qua beschikbare tijd en dossierkennis op afstand
van het dagelijks bestuur. Het contrast tussen de volksvertegenwoordiging aan de ene kant en het
college met de professionele ambtelijke organisatie aan de andere kant is groot, zegt de Raad. Het is
voor de volksvertegenwoordiger en de volksvertegenwoordiging naar oordeel van de Raad
ondoenlijk de politieke kaders helemaal zelf uit te dokteren, daarvoor is inhoudelijke ondersteuning
nodig. Geconcludeerd wordt dat decentrale volksvertegenwoordigingen hun wettelijk
instrumentarium voor controle en kaderstelling niet of niet voldoende gebruiken. Er is ruimte voor
verbetering en die moet naar het oordeel van de Raad worden benut. In het rapport worden als
thema’s met ruimte voor verbetering genoemd: griffie, Rekenkamer, fractieondersteuning,
ambtelijke ondersteuning en bijstand en opleidingsbudgetten.
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Bevindingen
1.
Het instrumentarium is voldoende bekend is bij het algemeen bestuur.
2.
Het budget voor fractievergoedingen is ruim toereikend.
3.
Uit de verslagen van het algemeen bestuur blijkt dat er bij het dagelijks bestuur aandacht is
voor goede communicatie met het algemeen bestuur. Toezeggingen worden expliciet gemaakt
en opgenomen in de verslagen. Daarnaast worden actielijsten bijgehouden. De voortgang
hiervan wordt bewaakt.
4.
Volgens de Raad voor het Openbaar bestuur ondervinden alle algemeen besturen van
decentrale overheden dat de bestuurstaak complexer en intensiever wordt. De raad adviseert
de minister van Bzk en de algemene besturen van de decentrale overheden om hun
ondersteuning te versterken. De mogelijkheden hiervoor hebben algemeen besturen in eigen
hand.
Aanbeveling
Op basis van het door de ROB uitgevoerde onderzoek wordt geadviseerd om het gesprek en de
dialoog aan te gaan over de vraag: ‘wat voor algemeen bestuur willen wij zijn’ en in het verlengde
van het antwoord op deze vraag te bekijken of er een behoefte bestaat onder de AB-leden om de
ondersteuning van het algemeen bestuur nader te overwegen.
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Vergelijk met de norm (beantwoording onderzoeksvraag 5)

Norm 5: De delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 stellen het AB in staat om effectief, efficiënt en
slagvaardig te besturen.
Bevindingen
1. In deze audit zijn geen aanwijzingen gevonden dat een andere bevoegdheidsverdeling zou leiden
tot efficiënter of effectiever besturen. Het algemeen bestuur beschikt over voldoende
instrumentarium om effectief, efficiënt en slagvaardig te kunnen besturen.
2. De ROB concludeert in het rapport ‘goede ondersteuning, sterke democratie’ dat de taak van
algemeen besturen steeds complexer en intensiever wordt. Zij adviseert om meer gebruik te
maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.
Aanbeveling
In het onderzoek van de raad voor het openbaar bestuur wordt aangegeven dat het algemeen
bestuur haar rol kan versterken door te investeren in de vraag: ‘wat voor algemeen bestuur u wilt
zijn’. Op basis van deze visie kan dan de vraag beantwoord worden welke ondersteuning het
algemeen bestuur daarbij nodig heeft en wat het algemeen bestuur hier aan middelen (budget en
ambtelijke capaciteit) voor over heeft.
Norm 6: De kwaliteit van de uitvoering ten aanzien van de overgedragen bevoegdheden wordt
gewaarborgd door het algemeen bestuur.
Bevinding
Het instrumentarium is voldoende bekend is bij het algemeen bestuur. Uit de verslagen van het
algemeen bestuur blijkt dat er bij het dagelijks bestuur aandacht is voor goede communicatie met
het algemeen bestuur. Toezeggingen worden expliciet gemaakt en opgenomen in de verslagen.
Daarnaast worden actielijsten bijgehouden. De voortgang hiervan wordt bewaakt.
Aanbeveling
Geen

45/61

zaaknr. 2020-Z6653
doc.nr. 2020-D90509

Auditrapport delegatie en mandaat
Van Algemeen Bestuur naar Dagelijks Bestuur

5

Bevindingen en Leerpunten

5.1

Bevindingen

Waterschap Limburg

Voldoen aan wettelijke eisen
In algemene zin is vastgesteld dat de delegatie- en mandaatverordening alsook het delegatie- en
mandaatbesluit is genomen conform de daarvoor geldende wettelijke regels. Het besluit tot
vaststelling van de delegatie- en mandaatverordening alsook het delegatie- en mandaatbesluit is op
de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Bij de uitleg van artikel 5, eerste lid, van de delegatie- en
mandaatverordening is niet op voorhand duidelijk wat hier concreet onder moet worden verstaan.
Ook bij de uitleg van bepaalde bepalingen in het delegatie- en mandaatbesluit (nrs. 14, 15 en 28) is
niet op voorhand duidelijk wat hier concreet onder moet worden verstaan.

Motieven voor bevoegdheidsverdeling en handelen naar de tijdgeest
3. In algemene zin is vastgesteld dat de besluiten een duidelijke omschrijving geven van de
bevoegdheid, aan wie de bevoegdheden zijn overgedragen en welke randvoorwaarden eraan
verbonden zijn.
4. De verdeling van bevoegdheden in kaderstellend en controlerend voor het algemeen bestuur en
beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend voor het dagelijks bestuur is een voor alle decentrale
overheden gebruikelijke verdeling van bevoegdheden. Deze verdeling van bevoegdheden sluit
aan bij de tijdsgeest. Als de uitvoeringspraktijk leidt tot een andere conclusie dan heeft het
algemeen bestuur de mogelijkheid om het delegatie- en mandaatbesluit te wijzigen. In bepaalde
specifieke gevallen heeft het algemeen bestuur bepaald dat geen gebruik gemaakt mag worden
van de gemandateerde bevoegdheid of dat er vooroverleg met het algemeen bestuur moet
plaatsvinden. Hiermee heeft het algemeen bestuur voldoende handelingsruimte gecreëerd om
haar kader stellende en controlerende rol passend bij de tijdsgeest uit te voeren.
Handelen binnen kaders
3. Het dagelijks bestuur heeft in de onderzochte casussen de bevoegdheden binnen de kaders van
de delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het delegatie- en
mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 uitgevoerd. Besluiten zijn bevoegd genomen.
4. In de casus Green Deal Voedselbossen heeft het dagelijks bestuur impliciet als standpunt
ingenomen dat het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met als
inspanningsverplichting het vergroten van het areaal voedselbossen, waarmee positief wordt
bijgedragen aan de beeldvorming van het waterschap als innovatieve en co-creërende
organisatie, gezien moet worden als beleidsuitvoering, een dagelijkse aangelegenheid
Heldere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en juiste toepassing
In het Delegatie- en mandaatbesluit wordt helder aangegeven welke bevoegdheden het dagelijks
bestuur heeft, terwijl de Delegatie- en mandaatverordening helder maakt hoe verantwoording
afgelegd dient te worden. De delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en het
delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 zijn in de gekozen casussen op juiste wijze
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toegepast. Enige kanttekening hierbij is dat in het Projectplan waterwet vispassage Volmolen
ontbreekt waarom de gebruikte bevoegdheid van toepassing is en de Algemene aanwijzing voor
wijze van ondertekening niet is gevolgd bij projectplan en leggerbesluit. Het vermelden van het
delegatiebesluit en de vindplaats ervan ontbreekt. In de casus dijkversterking Arcen kan
geconcludeerd worden dat het DB actief informeert en zich bewust is van de maatschappelijke
gevoeligheid van het project.

Efficiënt, effectief en slagvaardig besturen
4. In deze audit zijn geen aanwijzingen gevonden dat een andere bevoegdheidsverdeling zou leiden
tot efficiënter of effectiever besturen. Het algemeen bestuur beschikt over voldoende
instrumentarium om effectief, efficiënt en slagvaardig te kunnen besturen.
5. Het instrumentarium is voldoende bekend is bij het algemeen bestuur. Uit de verslagen van het
algemeen bestuur blijkt dat er bij het dagelijks bestuur aandacht is voor goede communicatie
met het algemeen bestuur. Toezeggingen worden expliciet gemaakt en opgenomen in de
verslagen. Daarnaast worden actielijsten bijgehouden. De voortgang hiervan wordt bewaakt.
6. De ROB concludeert in het rapport ‘goede ondersteuning, sterke democratie’ dat de taak van
algemeen besturen steeds complexer en intensiever wordt. Zij adviseert om meer gebruik te
maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

47/61

zaaknr. 2020-Z6653
doc.nr. 2020-D90509

Auditrapport delegatie en mandaat
Van Algemeen Bestuur naar Dagelijks Bestuur

5.2

Waterschap Limburg

Leerpunten

Op basis van de geconstateerde bevindingen zijn de volgende leerpunten geformuleerd.
1. Artikel 5, eerste lid van de delegatie- en mandaatverordening bevat bepalingen waarbij niet op
voorhand duidelijk is wat hier concreet onder moet worden verstaan:
a. Wanneer krijgt de uitoefening van de bevoegdheid grote bestuurlijke, beleidsmatige
en/of financiële consequenties of kan het dat krijgen?
b. Wanneer is bij afwijking van beleid precedentwerking te verwachten?
Hetzelfde geldt voor bepaling 14, 15 en 28 van het delegatie- en mandaatbesluit: ‘
a. Wanneer is een besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk in
betekenende mate van invloed op de waterstaatkundige situatie?
b. Wanneer is een besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk in
betekenende mate van invloed op de hoogte van de te heffen waterschapsomslag?
c. Wanneer is sprake van een besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk
waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt?
d. Wanneer is sprake van bijzondere omstandigheden in relatie tot het bepalen van
schadevergoeding aan de ambtenaren?
Het verdient gelet op de rechtszekerheid en een duidelijke bevoegdheidsverdeling de voorkeur
dat het schriftelijke mandaat/delegatie precies de grenzen aangeeft van wat de gemandateerde/
gedelegeerde wel en niet mag, hoe moeilijk dat misschien ook op voorhand te bepalen zal zijn.
2. De casus Green Deal Voedselbossen is door het dagelijks bestuur opgevat als beleidsuitvoering,
een dagelijkse aangelegenheid. De delegatie- en mandaatverordening spreekt over ruimhartig
verantwoorden van het DB naar het AB. De verantwoording richting AB is vormgegeven in de
bestuursrapportages. De basis voor de verantwoording aan het algemeen bestuur wordt gelegd
in de (meer)jarenbegroting. Het algemeen bestuur is zelf aan zet om te bepalen of zij de
verantwoording die plaatsvindt voldoende acht. Indien gewenst kan dit leiden tot aanpassing van
gemaakte afspraken.
3. In de casus vispassage Volmolen is geconstateerd dat in het Projectplan niet expliciet is
opgenomen waarom een bepaalde bevoegdheid van toepassing is. Gelet op de motiveringsplicht
verdient dit aanbeveling. Ook is geconstateerd dat de Algemene aanwijzing voor wijze van
ondertekening niet is gevolgd bij projectplan en leggerbesluit.
a. Het dagelijks bestuur verzoeken om in de projectplannen Waterwet nadrukkelijker te
motiveren waarom een besluit kan worden gebaseerd op de gedelegeerde
bevoegdheid onder 14 in het Delegatie- en mandaatbesluit.
b. Het dagelijks bestuur erop te wijzen dat uit artikel 9 van de Delegatie- en
mandaatverordening voortvloeit dat bij een op grond van een gedelegeerde
bevoegdheid genomen besluit het delegatiebesluit en de vindplaats moeten worden
vermeld.
4. Op basis van het door de ROB uitgevoerde onderzoek wordt geadviseerd om het gesprek en de
dialoog aan te gaan over de vraag: ‘wat voor algemeen bestuur willen wij zijn’ en in het
verlengde van het antwoord op deze vraag te bekijken of er een behoefte bestaat onder de ABleden om de ondersteuning van het algemeen bestuur nader te overwegen.
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Bijlage I: juridisch en theoretisch kader
De context van delegatie en mandaat
Een belangrijk beginsel in onze rechtsstaat is het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat
overheidsbevoegdheden in principe bij of krachtens een wettelijk voorschrift moeten worden toegekend. Met
het vereiste van een wettelijke grondslag voor bestuursbevoegdheden hangt de vraag samen op welke manier
bestuursorganen deze bevoegdheden kunnen verkrijgen.
Een bestuursorgaan verkrijgt bevoegdheden in beginsel door middel van attributie. Attributie is het scheppen
van een nog niet bestaande, oorspronkelijke ofwel ‘originaire bevoegdheid’4. Dit gebeurt in het algemeen in
een wettelijk voorschrift. Naast attributie zijn delegatie en mandaat twee rechtsfiguren waardoor
bevoegdheden verkregen kunnen worden. Deze twee vormen worden hierna beschreven. Ook wordt een
overzicht gegeven van de verschillen tussen delegatie en mandaat.
Delegatie
Anders dan attributie is delegatie een indirecte wijze van bevoegdheidsverkrijging. Dat wil zeggen dat deze
wijze van bevoegdheidsverkrijging niet rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Delegatie is het door een
bestuursorgaan (de delegans) overdragen van een –al bestaande- bevoegdheid tot het nemen van besluiten
aan een ander (de delegataris) die deze bevoegdheid op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid gaat
uitoefenen.5
Kenmerk van delegatie is dus dat de bevoegdheid juridisch overgaat en dat het overdragende orgaan geen
juridische verantwoordelijkheid meer draagt voor de uitoefening van deze bevoegdheid (artikel 10:13 Awb).
Dat de delegans de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid verliest, blijkt uit artikel
10:17 Awb, dat bepaalt dat het bestuursorgaan de gedelegeerde bevoegdheid niet meer zelf kan uitoefenen.
Hiermee wordt bedoeld dat de delegans de verantwoordelijkheid verliest voor de concrete
bevoegdheidsuitoefening door de delegataris. De delegataris is zelf verantwoordelijk voor de uitoefening van
de aan hem overgedragen bevoegdheid. Om die reden dient de bevoegdheid tot delegatie zelf ook op een
wettelijk voorschrift te berusten. De delegans kan niet meer bevoegdheden overdragen dan hij zelf bezit. Door
de overdracht van de bevoegdheid raakt de delegans niet alleen zijn bevoegdheid maar ook de
verantwoordelijkheid voor de uitoefening daarvan kwijt. Dat betekent dat de delegans m.b.t. de uitoefening
van de gedelegeerde bevoegdheid geen bijzondere aanwijzingen kan geven. Het geven van aanwijzingen in
concrete gevallen zou een inbreuk kunnen maken op de eigen verantwoordelijkheid van de delegataris.
De delegans verliest wel de verantwoordelijkheid voor de concrete bevoegdheidsuitoefening door de
delegataris, maar niet de verantwoordelijkheid voor het vestigen en laten voortbestaan ervan. Het
bestuursorgaan kan de delegatie ten allen tijde beëindigen (artikel 10:18 Awb). Het is ook mogelijk dat het
bestuursorgaan bepaalde voorbehouden maakt bij de delegatie. De delegatie kan geclausuleerd worden. De
clausulering mag niet zover gaan dat het geen recht meer doet aan de zelfstandige bevoegdheidsuitoefening
door de delegataris. Artikel 10:14 Awb geeft een absoluut verbod van delegatie aan ondergeschikten.
Alleen bij wet in formele zin kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Achtergrond van de bepaling is dat
het essentiële kenmerk van delegatie dat de delegataris de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid
gaat uitoefenen, zich niet verdraagt met een hiërarchische ondergeschiktheidsrelatie. Artikel 10:16 Awb.
bepaalt dat het bestuursorgaan uitsluitend beleidsregels kan geven ter zake van de uitoefening van de
gedelegeerde bevoegdheid. De delegans kan geen aanwijzingen of instructies geven voor een concreet te
nemen beslissing.
Beleidsregels zijn algemene regels die bij besluit zijn vastgesteld. Dit betekent dat de beleidsregels altijd op
schrift zijn gesteld. De delegataris is niet gebonden aan beleidsopvattingen van de delegans die niet op schrift
staan. Daarnaast dient de delegataris bij de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid uit te maken of op
grond van artikel 4:84 Awb afgeweken moet worden van de beleidsregels. Dit artikel bepaalt namelijk dat van
4
5

L.J.A. Dame e.a., Bestuursrecht, systeem en bevoegdheidsuitoefening, Den Haag 2003, derde druk (2009)
Idem
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een beleidsregel afgeweken moet worden indien het vasthouden daaraan voor een of meer belanghebbenden
gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de
beleidsregel te dienen doelen.
Mandaat
Van het verlenen van mandaat wordt gesproken als een bestuursorgaan een ander machtigt om in zijn naam
en onder zijn juridische verantwoordelijkheid de aan het bestuursorgaan toekomende bevoegdheid uit te
oefenen6. Het mandateren van bevoegdheden voorziet in een praktische noodzaak. Het dient om het
bestuursorgaan te ontlasten en om een snellere afdoening van zaken te bevorderen.
In tegenstelling tot delegatie, vindt er bij mandatering geen verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de
bevoegdheidsuitoefening plaats. Aan de gemandateerde wordt uitsluitend handelingsbevoegdheid verleend.
De verantwoordelijkheid blijft bij de mandaatgever berusten. Het gevolg daarvan is dat besluiten van de
gemandateerde gelden als besluiten van de mandaatgever, mits die binnen de grenzen van zijn bevoegdheid
zijn genomen. Aangezien bij mandaat geen verschuiving van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
plaatsvindt, behoeft mandaat geen wettelijke grondslag.
In beginsel is de bevoegdheid tot verlening van mandaat geïmpliceerd in de aan het bestuursorgaan
toekomende bestuursrechtelijke bevoegdheid. Echter uit artikel 10:3, eerste lid, Awb kan worden afgeleid dat
mandaat wettelijk kan worden uitgesloten en dat de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening
kan verzetten. Het bij wettelijk voorschrift bepalen dat mandaat van een bepaalde bevoegdheid niet mogelijk
is, komt zelden voor. Dat de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet, kan zich voordoen
in twee gevallen. Ten eerste is er het geval dat de bevoegdheid een zodanig karakter heeft, dat
mandaatverlening in het geheel uitgesloten moet worden geacht, omdat de besluitvorming door het orgaan
dat de wetgever heeft aangewezen moet plaatsvinden. Ten tweede is er het geval dat de aard van de
bevoegdheid niet principieel aan mandaatverlening in de weg staat, maar dat mandaatverlening in het
concrete geval, gelet op de aard van de bevoegdheid, niet is toegestaan.
Ook de positie van de gemandateerde op zichzelf of ten opzichte van de mandaatgever kan ertoe leiden dat de
aard van de bevoegdheid aan de mandaatverlening in de weg staat. In het bijzonder moet worden gedacht aan
de situatie dat de gemandateerde bevoegdheid niet ligt in de sfeer van de normale bevoegdheidsuitoefening
van de gemandateerde. Ook het feit dat de gemandateerde zelf belanghebbende is bij de uitoefening van een
bevoegdheid kan mandaatverlening ongeoorloofd maken. In het tweede lid van artikel 10:3 Awb is aangegeven
in welke gevallen mandaat in ieder geval niet wordt verleend:
•
de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening
van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;
•
de bevoegdheid tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met verstrekte
meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven
besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;
•
de bevoegdheid tot het beslissen op een beroepschrift;
•
de bevoegdheid tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een
ander bestuursorgaan.
Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en het vernietigen en niet goedkeuren van een besluit
van een ander bestuursorgaan zijn van zo algemene of ingrijpende aard dat de wetgever dit mandaat niet
wenselijk acht. Bij algemeen verbindende voorschriften is het van belang dat de politiek verantwoordelijke
bewindspersoon zelf de regel kan vaststellen. Bij vernietiging of onthouding van goedkeuring gaat het om een
zodanige ingreep in de autonomie van zelfstandige organen, dat de wetgever deze besluiten aan het
toezichthoudend orgaan zelf heeft willen voorbehouden 7. De wetgever heeft besluiten met verstrekte
meerderheid een zodanig gewicht toegekend dat mandaatverlening niet toelaatbaar moet worden geoordeeld.

6
7

Idem
Algemene wet bestuursrecht, Tekst en Commentaar, vijfde druk, Deventer 2007.
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Voor het uitsluiten van het beslissen op een beroepschrift ligt een grond in de waarborgfunctie van het beroep,
die verloren zou gaan als het besluit aan een ambtenaar zou kunnen worden gemandateerd8.
Het krachtens mandaat beslissen op een bezwaarschrift wordt niet ontoelaatbaar geacht. Wel volgt uit het
derde lid van artikel 10:3 Awb dat mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift niet wordt verleend aan
degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.
Er zijn verschillende soorten mandaat te onderscheiden. Bij beslissingsmandaat wordt de beslissing geheel
overgelaten aan de gemandateerde. Bij uitvoeringsmandaat neemt de mandaatgever zelf het besluit, maar
laat hij de exacte formulering van het besluit en de motieven daartoe over aan de gemandateerde. Bij
ondertekeningmandaat gaat de verleende machtiging niet verder dat tot ondertekening namens
mandaatgever.
Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in algemeen mandaat en mandaat voor een bepaald geval (artikel
10:5 Awb). Een mandaat is algemeen als het de bevoegdheid verschaft om een bepaalde categorie van
besluiten namens de mandaatgever te nemen. Mandaat voor een bepaald geval ziet op het mandaat voor een
specifiek of incidenteel geval. Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een
bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend als de gemandateerde niet werkzaam is onder de
verantwoordelijkheid van de mandaatgever.
In de onderstaande checklist worden de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen delegatie en
mandaat uiteengezet.
Toelaatbaar

A delegeert aan B

A mandateert aan B

Voor delegatie is altijd een wettelijke grondslag nodig van

Mandaat is mogelijk zonder wettelijke grondslag, tenzij

hetzelfde niveau als het attribuerende wettelijke voorschrift

een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid

(10:15 Awb). Delegatie is niet mogelijk aan ondergeschikten

zich daartegen verzet (10:3 lid1 Awb)

(10:14 Awb).
Schriftelijk of mondeling

Schriftelijk (10:19 Awb).

Algemeen mandaat schriftelijk (10:5 Awb).

Bekendmaking

Delegatie wordt bekendgemaakt in het waterschapsblad,

Alleen de verlening van algemeen mandaat moet

dan wel, bij gebreke daarvan, door opneming in een andere

worden bekendgemaakt. De bekendmaking geschiedt

door het waterschap algemeen verkrijgbaar gestelde

door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud

uitgave (73, 73a en 73b Waterschapswet).

ervan in een van overheidswege uitgegeven blad, dan
wel op een andere geschikte wijze (3:42 Awb).

Kenbaarheid

Een op grond van delegatie genomen besluit vermeldt welk

Een op grond van mandaat genomen besluit vermeldt

delegatiebesluit eraan ten grondslag ligt en de vindplaats

namens welk bevoegd bestuursorgaan het is genomen

van dat besluit (10:19 Awb).

(10:10 Awb).

Verantwoordelijkheid

Het besluit geldt juridisch als een besluit van B.

Het besluit geldt juridisch als een besluit van A.

Ondertekening

B neemt het besluit en ondertekent in eigen naam

B neemt het besluit en ondertekent namens A. Bij
ondertekeningsmandaat moet blijken dat het besluit
door het bestuursorgaan zelf is genomen (10:11 Awb).

Kan A de bevoegdheid

Nee (10:17 Awb). Daarvoor is eerst nodig dat A de delegatie

zelf nog uitoefenen?

intrekt.

Kan A aanwijzingen

Alleen in de vorm van beleidsregels.

geven?

Aanwijzingen in een concreet geval zijn niet mogelijk (10:16

Ja (10:7 Awb).

Ja, algemene en bijzondere instructies (10:6 Awb).

Awb).

8

L.J.A. Damen, P. Nicolaï e.a., Bestuursrecht, systeem en bevoegdheidsuitoefening, Den Haag, 2003.
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(Uitzondering op) Mandaat/Delegatie moet duidelijk en concreet zijn
Uit de rechtspraak volgt dat een (uitzondering op)mandaat/delegatie duidelijk en concreet moet zijn.
Een goed voorbeeld daarvan vormt de Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 juli
2013, nr. 201207489/1.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 25 februari 2004, in de zaak nrs.
200303658/1; www.raadvanstate.nl) wil een algemeen mandaat … zeggen het verschaffen van de
bevoegdheid om een bepaalde categorie van besluiten namens het bestuursorgaan te nemen. Bij het
algemeen mandaat is het ter wille van de duidelijkheid van bevoegdheidsverdeling nodig de eis te
stellen dat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen uit een schriftelijk stuk blijkt.
Degenen die betrokken zijn bij besluiten van een bestuursorgaan moeten immers, volgens de MvT,
kunnen nagaan of mandaat is verleend.
Verder volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 26 juni 2020 in de zaak nr. 200104374/1 dat het in
strijd met de rechtszekerheid is indien in een mandaatregeling aan de gemandateerde wordt
overgelaten te beoordelen of een zaak bestuurlijk gevoelig ligt.
… aan het college overgelaten om te beoordelen of de inwilliging van een verzoek … belangrijke
politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben. Gelet op voornoemde uitspraken in
de zaken nrs. 200303658/1 en 200104374/1 is dat in strijd met de rechtszekerheid, zodat de
Mandaatregeling op dit punt onverbindend is.
In de annotatie bij deze uitspraak merkt Rob de Greef – voor zover nu van belang – het volgende op.
De Afdeling gaat dan verder met de beoordeling van de mandaatverlening als zodanig. Het onder punt
2 geciteerde artikel 3, is daar niet volledig weergegeven. Het artikel bevat ook enkele uitzonderingen
op het algemene mandaat, waaronder uitzondering c.):
“het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, indien inwilliging of
afwijzing daarvan belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben” (curs.
RdG).
De bepaling geeft dus een algemeen mandaat aan …, tenzij het om besluiten met belangrijke politieke,
bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen gaat. Wanneer hiervan sprake is, is niet nader gedefinieerd
in de mandaatregeling. De Afdeling acht dit laatste in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel omdat
de gemandateerde dan zelf moet bepalen te beoordelen of hij wel of niet bevoegd is (r.o. 3.2). De
Afdeling oordeelde al eerder in deze zin (zie ook ABRvS 26 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4636; JB
2002/230 ; r.o. 2.3.1 en ABRvS 25 februari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO4363; AB 2004/216 , m.nt.
Verheij; JB 2004/149, r.o. 2.2).
Uit deze uitspraak van de Afdeling moet zodoende worden afgeleid dat het in het kader van het
rechtszekerheidsbeginsel van het grootste belang is dat uit een mandaatbesluit duidelijk blijkt
wanneer de gemandateerde bevoegd is (een duidelijk en concreet omschreven mandaat), maar ook
wanneer deze niet bevoegd is (ook eventuele uitzonderingen op een algemeen mandaat moeten
zodoende duidelijk en voldoende concreet omschreven worden). In de praktijk komen nog vaak
bepalingen voor, zoals in de onderhavige zaak, waarbij ‘politiek-bestuurlijk gevoelige zaken’ worden
voorbehouden aan de mandaatgever. Zolang niet op voorhand duidelijk is wat hier concreet onder
moet worden verstaan, is de bepaling onverbindend (r.o. 3.2). Het verdient dus gelet op de
rechtszekerheid en een duidelijke bevoegdheidsverdeling (voor zover daarvan formeel gesproken kan
worden bij mandatering, nu de mandaatgever natuurlijk ook zelf bevoegd blijft, art. 10:7 Awb) de
voorkeur dat het schriftelijke mandaat precies de grenzen aangeeft van wat de gemandateerde wel en
niet mag, hoe moeilijk dat misschien ook op voorhand te bepalen zal zijn.
In de bestuurspraktijk wordt ondanks deze rechtspraak vaak een vergelijkbare aanwijzing opgenomen. Een
alternatief vormt een aanwijzing op grond waarvan een op grond van het delegatie- of mandaatbesluit te
nemen besluit in die situatie vooraf aan het algemeen bestuur dient te worden voorgelegd.

53/61

zaaknr. 2020-Z6653
doc.nr. 2020-D90509

Auditrapport delegatie en mandaat
Van Algemeen Bestuur naar Dagelijks Bestuur

Waterschap Limburg

Bijlage II: Delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017
Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;
overwegende, dat met de fusie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas een nieuwe
ambtelijke organisatiestructuur is ingevoerd;
overwegende, dat de nieuwe structuur per 1 januari 2017 volledig operationeel is;
overwegende, dat het streven is om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de
organisatie neer te leggen;
overwegende, dat voor de realisering van bovengenoemd uitgangspunt een delegatie- en mandaatregeling is
gewenst;
overwegende, dat daarbij uitgangspunt is dat delegatie en/of mandaat alleen toepasbaar is ten aanzien van
bestuursluwe en/of beleidsongevoelige aangelegenheden die bovendien voornamelijk uitvoerend van aard zijn;
gelet op de Waterschapswet, het Reglement voor het Waterschap Limburg en de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT:
met betrekking tot de beslissing, de voorbereiding, uitvoering en ondertekening van onder de competentie van
het algemeen bestuur vallende aangelegenheden en daarop betrekking hebbende stukken de navolgende
Verordening tot regeling van delegatie en mandaat vast te stellen;
Hoofdstuk I: Begripsbepalingen
Artikel 1
1.
Onder delegatie wordt verstaan het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheden tot
het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.
2.
Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om namens een ander besluiten te nemen waaronder
tevens de voorbereiding en de uitvoering ervan alsmede het ondertekenen van de uitgaande stukken,
overeenkomstig de wijze zoals aangegeven in artikel 10, wordt verstaan.
3.
Onder mandaatgever wordt verstaan het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid heeft
verleend.
4.
Onder gemandateerde wordt verstaan degene die de bevoegdheid heeft ontvangen.
Hoofdstuk II: Delegatie
Artikel 2
1.
Het algemeen bestuur delegeert aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden zoals opgenomen in het
Delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 conform de daar eventueel genoemde
bijzondere aanwijzingen.
2.
Aan het bestuursorgaan waaraan wordt gedelegeerd komt een zelfstandig oordeel toe ter zake van de
beslissing in het concrete geval. Er worden geen bijzondere aanwijzingen gegeven.
3.
De krachtens delegatie genomen besluiten worden via het systeem van bestuursrapportages ter
kennis van het algemeen bestuur gebracht.
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Hoofdstuk III: Mandaat
Artikel 3
1.
Het algemeen bestuur verleent mandaat aan het dagelijks bestuur om de bevoegdheden zoals
opgenomen in het Delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 onder de daar genoemde
bijzondere voorwaarden uit te oefenen.
2.
Het dagelijks bestuur respectievelijk de dijkgraaf voor zover het hun bevoegdheden betreft verlenen
mandaat aan de dijkgraaf en de secretaris-directeur om de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage
B uit te oefenen onder de daar genoemde bijzondere voorwaarden.
3.
De mandaatgever kan te allen tijde ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid bijzondere
aanwijzingen geven aan de gemandateerde.
4.
Bij het uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheden bedoeld in het eerste en tweede lid worden
de aanwijzingen genoemd in de artikelen 5 (algemene aanwijzingen) en 10 (wijze van ondertekening),
in acht genomen.
5.
In bijzondere gevallen, indien de aard van het onderwerp hiertoe aanleiding geeft, kunnen bij het
verlenen van de bevoegdheid bijzondere aanwijzingen worden gegeven. Het vierde lid is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
Indien de uitoefening van de in de bijlagen bij deze verordening opgenomen mandaten het beslissen over de
besteding van budgetten met zich meebrengt, is de geldende Regeling budgetbeheer en financieel mandaat
Waterschap Limburg van toepassing. Deze door het dagelijks bestuur vast te stellen regeling maakt als zodanig
deel uit van dit besluit.
Hoofdstuk IV: Algemene aanwijzingen
Artikel 5
1.
Naast de in de Algemene wet bestuursrecht genoemde uitsluitingen maakt de gemandateerde geen
gebruik van het mandaat in de volgende gevallen
a. Indien het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de dijkgraaf zelf de beslissing wenst te
nemen;
b. Indien de uitoefening van de bevoegdheid grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële
consequenties krijgt of vermoedelijk kan krijgen;
c. Indien afwijking optreedt van beleid en als gevolg daarvan precedentwerking is te verwachten;
2.
In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, bij twijfel of een aangelegenheid onder het mandaat valt
en in de onderstaande gevallen is de gemandateerde verplicht tot vooroverleg en terugkoppeling met
de mandaatgever:
a. Bij weigering tot het nemen van een besluit;
b. Bij een voorgenomen besluit dat afwijkt van het advies als inwinning van dat advies is
voorgeschreven;
Artikel 6
De gemandateerde legt aan de mandaatgever verantwoording af over het gebruik van het verleende mandaat.
Hiervoor wordt in de bestuursrapportages die het waterschap binnen zijn planning & controlsysteem kent
ruimte gereserveerd.
Artikel 7
1.
Indien bij de uitoefening van het mandaat de belangen van een andere programma’s of teams
betrokken zijn, legt de gemandateerde zijn voorgenomen besluit voor aan de directie van die andere
programma’s of teams.
2.
Bij verschil van opvatting in het geval genoemd in het eerste lid wordt dit voorgelegd aan de
secretaris-directeur. De secretaris-directeur beslist.
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Hoofdstuk V: Ondermandaat
Artikel 8
1.
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur respectievelijk de dijkgraaf staan toe dat met betrekking
tot de bevoegdheden, zoals opgenomen in het Delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg
2017 bij deze regeling ondermandaat wordt verleend onder de aan het mandaat gestelde
voorwaarden.
2.
De mandaatgever kan te allen tijde ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid bijzondere
aanwijzingen geven aan de gemandateerde.
3.
Degenen aan wie ondermandaat is verleend, oefenen de bevoegdheden uit met inachtneming van de
aanwijzingen opgenomen in de artikelen 5 (algemene aanwijzingen) en 10 (wijze van ondertekening)
en de eventuele bijzondere aanwijzingen.
4.
Het is de secretaris-directeur toegestaan het aan hem verleende mandaat respectievelijk
ondermandaat verder te ondermandateren aan andere functionarissen van het waterschap. Verder
ondermandaat kan uitsluitend verleend worden aangaande aangelegenheden die zich naar aard en
inhoud hiertoe lenen. Een besluit tot het verlenen van verder ondermandaat wordt schriftelijk
vastgelegd en opgenomen in het bij te houden delegatie- en mandaatregister. De leden twee en drie
zijn van overeenkomstige toepassing.
5.
Bij afwezigheid van de functionaris met een ondermandaat worden de gemandateerde bevoegdheden
uitgeoefend door de functionaris die de bevoegdheid heeft ondergemandateerd.
6.
Bij afwezigheid van de programmadirecteur/teammanager/teamleider is de secretaris-directeur
bevoegd krachtens ondermandaat de rechtstreeks aan die
programmadirecteur/teammanager/teamleider toegekende mandaten uit te oefenen.
7.
Bij langdurige afwezigheid van de secretaris-directeur kan de secretaris-directeur bij separaat besluit
aan hem verleende mandaten ondermandateren aan de programmadirecteuren.
8.
De secretaris-directeur verstrekt jaarlijks aan het dagelijks bestuur een overzicht van overgedragen
taken en bevoegdheden.
Hoofdstuk VI: Wijze van ondertekening
Artikel 9
Een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, vermeldt het delegatiebesluit en
de vindplaats daarvan.
Artikel 10
Bij de uitoefening van een mandaat worden de uitgaande stukken als volgt ondertekend:
1.
Het dagelijks bestuur, namens deze, gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van
de (onder/verder onder) gemandateerde;
2.
De dijkgraaf, namens deze, gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de
(onder/verder onder) gemandateerde.
3.
Stukken welke namens een meervoudig bestuursorgaan uitgaan, worden geredigeerd in de 'wij-vorm'
ook al beslist en ondertekent de mandaathouder alleen.
Hoofdstuk VII: Slotbepalingen
Artikel 12
1.
Deze regeling kan worden aangehaald als 'Delegatie- en Mandaatverordening Waterschap Limburg
2017'.
2.
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2017.
3.
Op het moment van inwerkingtreding van deze regeling vervallen alle eerdere besluiten omtrent
delegatie- en mandaatverlening ter zake van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 januari 2017.
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Bijlage III: Delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017
Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;
Gelezen het voorstel van de beide DB's van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei
van 13 december 2016, AB-voorstel 2017, nummer 18, inzake vaststelling 'Delegatie- en mandaatbesluit
Waterschap Limburg 2017';
Gelet op Titel III van de Waterschapswet en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT:
Artikel 1
Voor zover het dagelijks bestuur hiertoe niet reeds uit andere hoofde bevoegd is, de bevoegdheden zoals
vermeld in onderstaande lijst te delegeren c.q. mandateren aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
waarbij de voorwaarden uit de Delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 gelden.
Nr.

Gedelegeerde bevoegdheid

Waterbeheer
1.

Het besluiten tot het vaststellen van waterakkoorden als bedoeld in artikel 3.7 van de Waterwet.

2.

Het uitoefenen van de bevoegdheden met betrekking tot verontreiniging van de bodem en oever van
oppervlaktewaterlichamen op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 3, van de Waterwet.

3.

Het nemen van gedoogbeschikkingen op grond van de artikelen 5.21 van de Waterwet.

4.

Het uitoefenen van de bevoegdheden bij gevaar voor waterstaatswerken op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 5,
van de Waterwet.

5.

Het vaststellen van bestrijdingsplannen op basis van het door AB vastgesteld calamiteitenplan.

6.

Het op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet verdagen, verlenen, weigeren of buiten behandeling laten van en
het adviseren over een vergunning en het afhandelen van meldingen.

7.

Het aanwijzen van ambtenaren belast met toezicht op de naleving als bedoeld in:
-artikel 8.3 van de Waterwet juncto artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- de Waterschapskeur, de WHVBZ (voor zover gedelegeerd);
- de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

8.

Over gaan tot de oplegging van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen (het opleggen van de last onder
dwangsom, last onder bestuursdwang, intrekking van de vergunning, bestuurlijke strafbeschikking en toezenden
van het boeterapport) op basis van het Nalevingsbeleid Waterschap Limburg.

9.

Het vaststellen van zwemwaterprofielen als bedoeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden.

Eigendommen
10.

Aan- en verkopen en ruilen en huren van onroerende zaken, vestigen en afstand doen van zakelijke rechten,
onteigenen en opleggen gedoogplichten op grond van artikel 5.24 Waterwet, voor zover een en ander verband
houdt met de aanleg van waterstaatswerken, dan wel met de uitvoering van door het algemeen bestuur
vastgestelde grondbeleid.

11.

In gebruik geven, verhuren of verpachten van onroerende zaken. Hieronder wordt ook begrepen het aangaan,
wijzigen en beëindigen van pacht-, jacht- en visrechtovereenkomsten.
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Het vestigen dan wel afstand doen van zakelijk rechten ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen en het
aanbrengen van andere werken van openbaar nut of de liquidatie daarvan.

Aanleg en beheer van waterstaatswerken
13.

Het vaststellen en wijzigen van de legger als bedoeld in de artikelen 78 Waterschapswet en 5.1 Waterwet.

14.

Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te stellen projectplan op
grond van artikel 5.4 Waterwet met uitzondering van:
Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van
hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is;
Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarvan in een betekende mate een wijziging van de
bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of
waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt.

Aanleg en beheer van waterstaatswerken
15.

Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te stellen projectplan op
grond van artikel 5.4 Waterwet:
waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is; of
waarvan in een betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van
de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt.

Financiën
16.

Het besluiten tot votering van de individuele investeringskredieten per project, die in het Meerjarig
InvesteringsProgramma bij de programmabegroting door het algemeen bestuur zijn aangewezen.

17.

Het besluiten tot het gunnen van opdrachten, het aangaan van verplichtingen en het sluiten van contracten.

18.

Budget- en kredietbeheer door middel van verschuivingen en beschikking over de post onvoorzien zoals
opgenomen in de Regeling Budgetbeheer en financieel mandaat.

19.

Het vaststellen van regels voor budgetbeheer en financieel mandaat.

20.

Met inachtneming van Europese en nationale voorschriften, nadere regels stellen die bij de aanbesteding en
gunning van werken, leveringen en diensten in acht genomen moeten worden.

21.

Besluitvorming voor zover voorzien in de Algemene Subsidieverordening Waterschap Limburg.

22.

Beschikbare Geldmiddelen met inachtneming van de in het treasurystatuut gestelde regels tijdelijk beleggen.

23.

Geldleningen met inachtneming van de in het treasurystatuut gestelde regels aangaan ter financiering van de
publieke taak.

24.

Het incidenteel gemotiveerd afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Personeel
25.

Het benoemen van personeel van het waterschap (inclusief de leden van het directieteam, met uitzondering van
de secretaris-directeur), het besluiten tot het nemen van disciplinaire maatregelen en het verlenen van ontslag
ten aanzien van deze personeelsleden.

26.

Vaststellen van rechtspositionele regelingen en nemen van rechtspositionele besluiten betreffende het personeel
van het waterschap, waaronder de bezoldiging en vergoedingen van de directieleden, inclusief de secretarisdirecteur.

27.

Uitvoering van de SAW voor zover bij deze niet reeds aan het dagelijks bestuur is toegekend.

28.

Bepalen van schadevergoeding aan de ambtenaren in bijzondere omstandigheden
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Juridisch en procedureel
29.

Het voeren van civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures en het instellen van alle
rechtsmiddelen, in alle instanties zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende
beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures (conflicthantering).

30.

Het afgeven van bedenkingen, zienswijzen en adviezen inzake ruimtelijke plannen, de watertoets daaronder
begrepen, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of het waterschapsbestuur is
toegekend.

31.

Het uitoefenen van het recht van bezwaar en beroep, alsmede het vragen van een voorlopige voorziening, tegen
besluiten of handelingen van bestuursorganen, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het
waterschap of het waterschapsbestuur is toegekend.

32.

Het verdagen van besluiten in het kader van procedures.

33.

De bevoegdheden op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

34.

Het besluiten tot aansprakelijk stellen van personen of rechtspersonen.

35.

Het besluiten tot het toekennen van schadevergoeding of nadeelcompensatie.

36.

Het binnen bestaande beleidskader bepalen van het standpunt van het waterschap in de hoedanigheid van
deelnemer aan rechtspersonen.

37.

De bevoegdheid om ermee in te stemmen dat overheden bij afzonderlijk besluit taken passend binnen het kader
van het Reglement voor het Waterschap Limburg op- of overdragen aan het Waterschap Limburg.

38.

De bevoegdheid tot het aangaan van convenanten.

39.

Afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur.

Artikel 2 Inwerkingtreding en titel
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Delegatie- en Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017'.
2.
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2017.
3.
Op het moment van inwerkingtreding van deze regeling vervallen alle eerdere besluiten omtrent
delegatie- en mandaatverlening ter zake van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 januari 2017.
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Bijlage IV: Wijziging Delegatie- en Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017
Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;
overwegende dat;
in de op 7 maart 2018 door het algemeen bestuur vastgestelde Nota Grondbeleid is bepaald dat het
daadwerkelijk overgaan tot onteigening voor andere waterschapsdoelen dan waterveiligheid enkel mogelijk is
na instemming van het algemeen bestuur;
op grond van het huidige Delegatie- en Mandaat besluit onteigening voor alle waterschapsdoelen is
gedelegeerd aan het dagelijks bestuur;
het Delegatie- en Mandaat besluit met terugwerkende kracht tot 7 maart 2018 in overeenstemming moet
worden gebracht met de Nota Grondbeleid;
de bevoegdheid tot het vaststellen van de projectplannen waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van
hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is of projectplannen waarvan in een betekende mate een
wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen waterschapsomslag is
te verwachten of waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt per abuis is gedelegeerd aan het
Dagelijks Bestuur in plaats van gemandateerd;
deze omissie hersteld dient te worden;
daarom boven de betreffende bevoegdheid (nr. 15) de aanduiding ‘gemandateerde bevoegdheid’ geplaatst
dient te worden;
en boven de navolgende bevoegdheden (nr. 16 e.v.) de aanduiding ‘gedelegeerde bevoegdheid’ geplaatst dient
te worden.
Gelet op Titel III van de Waterschapswet en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
BESLUIT:
I.

De gedelegeerde bevoegdheid onder nummer 10 van het Delegatie- en Mandaatbesluit Waterschap
Limburg 2017 als volgt te wijzigen:
“Eigendommen
10. Aan- en verkopen en ruilen en huren van onroerende zaken, vestigen en afstand doen van zakelijke
rechten, onteigenen en opleggen gedoogplichten op grond van artikel 5.24 Waterwet, voor zover een
en ander verband houdt met de aanleg van waterstaatswerken, dan wel met de uitvoering van door
het algemeen bestuur vastgestelde grondbeleid. Bij onteigenen geldt tevens dat het onteigenen
noodzakelijk moet zijn voor het behalen van waterveiligheidsdoelen.”

II.

De aanduidingen ‘gemandateerde bevoegdheid’ en ‘gedelegeerde bevoegdheid’ boven de titels van
respectievelijk nr. 15 en nr. 16 in te voegen:
“Nr. Gemandateerde bevoegdheid
Aanleg en beheer van waterstaatwerken
15.
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Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te stellen
projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet:
waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is; of
waarvan in een betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de
hoogte van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan
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maatschappelijk gevoelig ligt.
Nr.

Gedelegeerde bevoegdheid

Financiën
16.

Het besluiten tot votering van de individuele investeringskredieten per project die, in het MIP bij de
programmabegroting door het algemeen bestuur zijn aangewezen.”

III. Inwerkingtreding
De wijziging onder I. treedt met terugwerkende kracht inwerking met ingang van 7 maart 2018.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 maart 2019.
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