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ONTWERP

Onderwerp: Verordening elektronisch bekendmaken  Nummer: 861479-v3 

In D&H: 11 november 2014 Steller: mr K. Wijma 
 BMZ  25 november 2014 Telefoonnummer: (030) 634 5958 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Juridische Zaken 

In AB: 17 december 2014   
Portefeuillehouder: Poelmann Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

gelet op de artikelen 3.12, eerste lid, in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht 

en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht; 

gelet op artikelen 56, 73 en 78, eerste lid, Waterschapswet; 

stelt het college u voor om 
 

1. de ‘Verordening elektronisch bekendmaken’ vast te stellen (bijlage 1); 
2. het besluit ‘Wijziging Inspraakverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2007’, vast 

te stellen (bijlage 2); 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
 
 
Reactie college op advies commissie
 
 
 
 

 
AGENDAPUNT       
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INLEIDING 
 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn wij verplicht om de (nieuw vastgestelde) algemeen verbindende 
voorschriften in een elektronisch waterschapsblad bekend te maken. Via de website van De Stichtse 
Rijnlanden (http://www.hdsr.nl/actueel/bekendmakingen/) kan in de site zoek.officielebekendmakingen.nl 
(onderdeel van overheid.nl) de regelgeving van ons waterschap worden opgezocht (zie voorbeeld: bijlage 
4).   
Met dit voorstel willen wij ertoe overgaan dat ook andere bekendmakingen elektronisch worden 
gepubliceerd, in plaats van in de gedrukte media. 
 
Een waterschapsblad is een door ons waterschap uitgegeven algemeen verkrijgbare publicatie. Voorheen 
moest naast het papieren waterschapsblad ook een bekendmaking in de kranten worden gedaan, pas na 
die bekendmaking kon een algemeen verbindend voorschrift in werking treden. Dat laatste, een afzonderlijke 
bekendmaking in de krant, is dus nu niet meer nodig. Alleen bekendmaking in het elektronisch 
waterschapsblad volstaat. 
 
Nu het elektronisch waterschapsblad in gebruik is genomen ligt thans een regeling voor waarmee ook 
andere verplichte bekendmakingen in het vervolg via het elektronisch waterschapsblad kunnen 
plaatsvinden. Het gaat hierbij om de overige bekendmakingen die niet tot één of meer belanghebbenden zijn 
gericht. 
Het zou kunnen voorkomen dat in bepaalde wetgeving toch nog een verplichting tot publicatie in een dag-, 
nieuws- of huis-aan-huisblad is opgenomen. In zo’n geval overstemt die wettelijke regeling deze verordening 
en moeten wij alsnog op die wijze publiceren. 
In verband met deze nieuwe wijze van bekendmaken zal ook artikel 4, eerste lid, van de 
Inspraakverordening conform bijgevoegde ontwerp besluit gewijzigd moeten worden. De fysieke 
terinzagelegging van bepaalde bekendmakingen bij gemeenten in ons gebied wordt beëindigd. 
 
Inspraak 
In de periode van 8 juli tot en met 19 augustus 2014 is bijgevoegde ontwerpverordening en wijziging 
Inspraakverordening ter inzage gelegd bij gemeenten, waterschap en website. Hierop zijn geen reacties 
ontvangen.  
 
 
ARGUMENTEN 
 
1. Eenduidige vorm van bekendmaken is duidelijk naar burgers 
Het opnemen van alle bekendmakingen in deze verordening bevordert de duidelijkheid en transparantie. 
Bewoners en belanghebbenden kunnen naast het raadplegen van onze eigen website ook via 
mijn.overheid.nl al onze bekendmakingen zien.  
 
2. Met een Verordening elektronisch bekendmaken wordt voldaan aan wettelijke vereisten 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bekendmaking elektronisch gedaan worden als een 
wettelijk voorschrift dat bepaalt. De voorgestelde verordening is zo’n wettelijk voorschrift. Jurisprudentie 
heeft deze uitleg bevestigd. Dit neemt niet weg dat in een specifieke wet een bepaling kan zijn opgenomen 
op basis waarvan toch een bekendmaking in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. De nu 
voorliggende verordening regelt voor de meest voorkomende bekendmakingen zoals 
(ontwerp)watervergunningen, (ontwerp)peilbesluiten, aankondigingen van de AB-vergaderingen, 
bekendmaking van terinzagelegging van ontwerp besluiten ten behoeve van de inspraak, dat deze 
elektronisch kunnen plaatsvinden. 
 
3. Niet langer bekendmaken in de verschillende kranten levert ook een financieel voordeel op; 
bezuinigingstaakstelling organisatie 2015 
De bekendmakingen in de dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen zijn kostbaar. Zeker als dat ook nog eens 
geregeld moet plaatsvinden. Op dit moment is in de begroting van 2014 een bedrag van €125.000 
opgenomen. In de begroting van 2015 is het budget voor advertentiekosten, gelet op het voorgaande, 
taakstellend verlaagd naar €75.000 en centraal geplaatst onder de afdeling MO, cluster communicatie. 
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Met deze bezuiniging wordt invulling gegeven aan de effectieve taakstelling van de organisatie van 2015. 
 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
 
Het waterschap zorgt als waterautoriteit voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Daarbij dient het 
waterschap bij de uitoefening van haar taak zorg te dragen voor efficiënte besluitvorming die kwalitatief goed 
is. 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
Bekendmaken in een elektronisch waterschapsblad levert een financieel voordeel op. Het kan echter nog 
wel voorkomen dat een hogere wettelijke regeling (dus van het Rijk of de provincie) verplicht tot het 
bekendmaken in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.  
Voorts kan het voor bepaalde bekendmakingen gewenst zijn om toch nog in dag-, nieuws- of huis-aan-
huisblad een bekendmaking te doen vanuit communicatieve overwegingen. Daarom wordt voorgesteld om 
het budget voor advertenties in de begroting van 2015 terug te brengen van €125.000 naar €75.000 en 
centraal te plaatsen onder de afdeling MO, cluster communicatie. Deze bezuiniging van afgerond €50.000 
(structureel) is verwerkt in de begroting van 2015 en volgende jaren. 
Advertenties die gewenst zijn ten behoeve van projecten (afdeling IB) blijven nog steeds mogelijk en zullen 
drukken op de projectbudgetten. Deze advertenties zijn hier dus buiten beschouwing gelaten.  
 
 
KANTTEKENINGEN  
 
Door nu als bestuursorgaan zelf de voordelen van de elektronische weg te nemen, ligt het voor de hand dat 
ook aan de zijde van de burgers steeds meer aanvragen, verzoeken elektronisch gedaan kunnen worden. 
Vooralsnog hebben wij deze weg nog niet officieel opengesteld, uitgezonderd voor de aanvraag 
watervergunning: OLO-loket.  
 
 
UITVOERING  
(niet van toepassing)
 
 
COMMUNICATIE  
 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding kunnen we –  na en afhankelijk van de behandeling in de commissie - 
inwoners van ons gebied mogelijk al informeren over de elektronische publicatie, zodat belanghebbenden er 
dan alvast aan kunnen wennen. 
We zetten daarvoor de volgende middelen in:  
Intern 
-een artikel op Waterplein  
-verzoek aan collega’s van afdelingen die regelmatig bekendmakingen hebben om een standaardtekst op te 
nemen onderaan de bekendmaking (zie extern)  
-een berichtje via Yammer. 
 
Extern 
-een persbericht  
-artikel op onze site (= persbericht)  
-een standaardtekst toevoegen onder alle publicaties tot 1 januari 2015: Vanaf 1 januari 2015 publiceert het 
waterschap zijn bekendmakingen alleen nog digitaal via www.overheid.nl. Meer informatie vindt u op 
www.destichtserijnlanden.nl  
-twitteren (ook door twitterende collegeleden)  
-een blokje uitgelicht op onze website  
-een artikel in onze elektronische nieuwsbrief  
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-een artikel in de @grariër 
 
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
1. ontwerp Verordening electronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 
2. ontwerp wijziging Inspraakverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2007; 
3. Brief van de Unie over elektronisch bekendmaken, inclusief circulaire van BZK (DM 786705). 
4.    Voorbeeld van publicatie HDSR-regelgeving op www.overheid.nl  
 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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Verordening elektronisch bekendmaken 
 
 
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
 
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 11-11-2014 (DM 861479); 
gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht 
en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht; 
mede gelet op de artikelen 56, 73 en 78, eerste lid, Waterschapswet; 
 
B E S L U I T : 
 
vast te stellen de navolgende Verordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden: 
 
 
Artikel 1. Begripsomschrijving 
 
Deze verordening verstaat onder: 
1. Bekendmaking:  

- de wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften,  
- de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn 

gericht,  
- de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten,  
- de wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen en aankondigingen,  
- alsmede de kennisgeving van overige mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt. 

2. Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.  
3. Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven 

inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een 
andere inspraakprocedure. 

4. Elektronisch waterschapsblad: het waterschapsblad, als bedoeld in artikel 73 Waterschapswet. 
 
Artikel 2. Wijze van bekendmaken 
1. Iedere bekendmaking vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of 

regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.  
2. Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website van 

hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: www.destichtserijnlanden.nl. 
3. De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking. 
4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, kan het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluiten 

een advertentie te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad. 
 
Artikel 3. Terinzagelegging 
1. De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) vindt 

elektronisch plaats op de website van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
www.destichtserijnlanden.nl.  

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan het college van dijkgraaf en hoogheemraden 
besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen.  

 
Artikel 4. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking op de wettelijk 
voorgeschreven wijze.  
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Artikel 5. Citeertitel 
Dit besluit kan worden aangehaald als de ‘Verordening elektronische bekendmaken hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden’. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 17 december 2014 
 
 
 
 
 
Voorzitter, P.J.M. Poelmann 
 
 
 
 
Secretaris, J. Goedhart 
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Toelichting bij de Verordening elektronisch bekendmaken hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 
 
Algemeen 
Besluiten treden niet in werking dan nadat zij zijn bekendgemaakt. Bij het bekendmaken van besluiten wordt 
een onderscheid gemaakt tussen besluiten die gericht zijn op één of meer belanghebbenden en overige 
besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht. Besluiten die tot één of meer 
belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking. De overige besluiten 
worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving in een elektronisch waterschapsblad of dag-, nieuws- 
of huis-aan-huisblad. 
 
De Wet elektronische bekendmaking (Web) is op 1 juli 2009 in werking getreden. Op basis van deze wet 
was het al mogelijk om een elektronisch waterschapsblad uit te geven. Dit was echter nog geen officiële 
bekendmaking. Daarnaast diende ook nog een andere bekendmaking plaats te vinden in een of meer dag-, 
nieuws- of huis-aan-huisblad. Met ingang van 1 januari 2014 is artikel 73 Waterschapswet gewijzigd. 
Bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften kan nu alleen nog maar rechtsgeldig plaatsvinden 
door plaatsing in het elektronisch waterschapsblad. 
 
In het Besluit en Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale 
overheden worden nadere eisen gesteld aan elektronische bekendmaking. De meeste waterschappen zijn 
aangesloten bij de vanwege het Rijk tegen betaling beschikbaar gestelde centrale publicatievoorziening 
(Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties-GVOP) die voldoet aan de vereisten in de wet. Het 
college moet bepalen op welk internetadres het elektronisch waterschapsblad wordt geplaatst. Burgers 
moeten in staat worden gesteld het elektronisch waterschapsblad kosteloos in te zien. Dit betekent dat op 
één of meer locaties de mogelijkheid moet worden geboden aan burgers om via het internet kosteloos 
kennis te nemen van het waterschapsblad. Een papieren afschrift moet verkrijgbaar blijven. 
 
Gevolg van deze wetswijziging is dat ons waterschap met ingang van 1 januari 2014 niet langer een 
bekendmaking van de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften in de kranten moeten plaatsen 
teneinde een algemeen verbindend voorschrift in werking te laten treden. Mocht er toch gepubliceerd 
worden op schrift dan moet duidelijk zijn dat dat niet de officiële publicatie is. 
 
Met deze recente wijziging is het gewenst om ook voor de andere (verplichte) bekendmakingen te 
onderzoeken of uitsluitend de digitale vorm van bekendmaken mogelijk is. Opdat alle verplichte 
bekendmakingen op dezelfde wijze plaatsvinden en op dezelfde plaats raadpleegbaar zijn. 
In de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn verschillende eisen aan 
(elektronische) bekendmakingen opgenomen. Bekendmakingen moeten in een of meer dag-, nieuws-, of 
huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze plaatsvinden. In de jurisprudentie1 is uitgemaakt dat 
elektronisch bekendmaken in een Waterschapsblad voldoet aan de omschrijving als bedoeld in artikel 3:12 
en 3:42 Awb “of een andere geschikte wijze”. Een ander belangrijk vereiste ziet op de nevenschikking van 
de elektronische weg. Dus een bekendmaking zou niet alleen op elektronische wijze mogen plaatsvinden, 
behoudens wettelijk voorschrift. Op basis van jurisprudentie (zie voetnoot 1) is duidelijk dat een Verordening 
elektronisch publiceren een “wettelijke voorschrift” kan zijn als bedoeld in artikel 2:14 tweede lid Awb. 
 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
1. Deze begripsomschrijving bevat een opsomming van de verschillende soorten bekendmakingen die 

onder deze verordening vallen: 
- wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften 
Het betreft hier de bekendmaking van de vaststelling en de terinzagelegging. Algemeen verbindende 
voorschriften zijn de verordeningen van het waterschap, zoals de Keur maar ook de 
belastingverordeningen. De bekendmaking en terinzagelegging voor algemeen verbindende 
voorschriften is geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet. De algemeen verbindende voorschriften 
worden integraal bekendgemaakt in het elektronisch waterschapsblad. 

                                                      
1 201101170/1/A4; 201102433/1/A4; 201105354/1/A4 
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- wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht  
Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat 
om besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en die geen algemeen verbindend 
voorschrift zijn, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, tweede lid, Awb van toepassing. Dit artikel 
maakt het mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van 
overheidswege uitgegeven blad.  
- wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten.  
Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) 
worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te 
informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet 
geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, 
Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken, tenzij dit bij 
wettelijk voorschrift is geregeld. Deze verordening voorziet in een regeling bij wettelijk voorschrift om het 
uitsluitend elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken.  
- wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen.  
Een voorbeeld is de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur.  
Is een besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en er zijn geen 
zienswijzen ingediend, dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling 
worden gedaan (artikel 3:18, vierde lid Awb). Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief 
besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb).  
In deze verordening wordt geregeld dat deze kennisgevingen elektronisch worden gedaan tenzij bij wet 
een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven. De elektronische bekendmaking laat onverlet 
dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een 
zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door 
het waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb).  
- kennisgeving van overige mededelingen  
Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van 
bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van het waterschap.  

2. Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is een schriftelijke beslissing van een 
bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 

3. In dit lid is een omschrijving van een ontwerpbesluit opgenomen. 
4. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden 

zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad moet voldoen voor het 
elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Wij maken 
gebruik van de landelijk beschikbare voorziening de G.V.O.P. (Gemeenschappelijke Voorziening 
Officiële Publicaties), deze voldoet aan de gestelde eisen voor bekendmakingen in een elektronisch 
waterschapsblad. 

 
Artikel 2. Wijze van bekendmaken 
1. De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke 

inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Voor algemeen verbindende voorschriften geldt dat 
deze integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen moeten worden. In artikel 73 
Waterschapswet is niet geregeld dat volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud 
van het algemeen verbindend voorschrift. Dit in tegenstelling tot artikel 3:12 en 3:42 Awb. 
In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmaken voorgeschreven zijn zoals dat 
bijvoorbeeld het geval is bij beslissingen van het stembureau op basis van het Waterschapsbesluit. 

2. In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale 
overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door 
plaatsing op een door het college te bepalen internetadres. Het internetadres waar het waterschapsblad 
van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is te raadplegen is www.destichtserijnlanden.nl. 

3. De officiële, rechtsgeldige, bekendmaking is de elektronische bekendmaking. 
4. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om naast de elektronische bekendmaking tevens een 

advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. De advertentie is dan slechts een 
service aan het publiek. In de advertentie dient te worden verwezen naar de rechtsgeldige 
bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad. 
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Artikel 3. Terinzagelegging 
In dit artikel is geregeld dat de terinzagelegging van het (ontwerp)besluit met eventuele bijlage(n) 
elektronisch plaatsvindt op de website van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het is ook mogelijk, 
om in afwijking en/of aanvulling op de elektronische terinzagelegging, stukken fysiek ter inzage te leggen op 
het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  
 
Artikel 4. Inwerkingtreding 
In dit artikel is geregeld dat de verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking in het 
elektronisch waterschapsblad. 
 
Artikel 5. Citeertitel 
Deze verordening heeft als citeertitel: ‘Verordening elektronische bekendmaken hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden’. 
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Wijziging Inspraakverordening van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2007 
 
 
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
 
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 11-11-2014 (DM 861479); 
gelet op het bepaalde in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht; 
 
BESLUIT: 
 
de Inspraakverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2007 te wijzigen als volgt: 
 
I. Artikel 3 komt te luiden: 

Een ontwerpbesluit wordt voor ingezetenen en belanghebbenden gedurende zes weken: 
- elektronisch ter inzage gelegd op de website van het waterschap en/of, 
- bij toepassing van artikel 3 tweede lid Verordening elektronische bekendmaking 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, fysiek op het kantoor van het waterschap ter inzage 
gelegd. 

 
II. Artikel 4, eerste, lid komt te luiden: 

1. Het dagelijks bestuur maakt de terinzagelegging tijdig op de bij het waterschap gebruikelijke wijze 
bekend. 

 
III. de wijziging als omschreven onder I en II treden in werking op de eerste dag na die van haar 

bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 17 december 2014. 
 
 
 
 
 
Voorzitter, P.J.M. Poelmann 
 
 
 
 
Secretaris, J. Goedhart 
 


