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Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties 

over vergunningen, verordeningen, beleidsregels, projectplannen en andere besluiten.  

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van 
de categorie bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door 
de Kamer van Koophandel 
De regeling omtrent de selectie en benoeming van de vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven 

in het algemeen bestuur van een waterschap. 

 

Op 18 maart 2015 zijn de waterschapsverkiezingen. Door deze verkiezingen worden de leden van het 

de algemene besturen van de waterschappen gekozen. 

Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van categorieën van belanghebbenden 

bij uitoefening van de taken van het waterschap. In het algemeen bestuur zijn de volgende 

categorieën van belanghebbende vertegenwoordigd: 

 

- ingezetenen (algemene taakbelangen); 

 

- Agrariërs en overige eigenaren onbebouwd; 

 

- Natuurterreineigenaren; 

 

- Bedrijven. 

 

 

 

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit een bij reglement voor het waterschap 

vastgesteld aantal leden. Waterschap Hunze en Aa's heeft 23 leden. 

 

  

 

De vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven worden niet gekozen maar benoemd door de Raad 

van Bestuur van de Kamer van Koophandel op voordracht van de regionale raad van de regio van de 



Kamer van Koophandel, die gelegen is in het gebied van de betreffende waterschap. 

 

  

 

De Raad van Bestuur voorziet in een regeling omtrent de selectie en benoeming van de 

vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap. De 

Raad van Bestuur zendt deze regeling ter kennisneming aan de betreffende waterschapsbesturen. 

Deze waterschapsbesturen maken de regeling bekend op grond van artikel 14 lid 4 van de 

Waterschapswet. 

 

  

 

De "Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie bedrijven in 

het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel" ligt van 1 april 2014 tot 

en met 16 mei 2014 tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Aquapark 5 te 

Veendam en kunnen kosteloos worden ingezien. Op verzoek kan tegen betaling een papieren versie 

van de stukken worden verkregen. 

 

 

 

Voor nadere informatie: 

 

  

 

Joost de Vries, telefoonnummer (0589) 69 38 35 

 

Relevante bestanden 

Regeling omtrent selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie 

Bedri jven.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/69/Regeling 

omtrent selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/69/Regeling%20omtrent%20selectie%20en%20benoeming%20van%20vertegenwoordigers%20van%20de%20categorie%20Bedrijven.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/69/Regeling%20omtrent%20selectie%20en%20benoeming%20van%20vertegenwoordigers%20van%20de%20categorie%20Bedrijven.pdf

