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Onderwerp: ontheffing artikel 41, derde lid Waterschapswet

Geacht bestuur,

Bij brief van 24 april 2019 hebben wij uw verzoek om ontheffing op grond van artikel 41, derde lid, van
de Waterschapswet (hierna: Wsw) ontvangen, U doet dit verzoek omdat u voornemens bent een externe
kandidaat, die geen lid is van het Algemeen Bestuur, te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur. Na

de benoeming kan het Dagelijks Bestuur dit nieuwe iid aanwijzen als waarnemend voorzitter.

Artikel 41, tweede lid, van de Wsw bepaalt dat het Algemeen Bestuur uit haar midden de leden van het
Dagelijks Bestuur benoemt. Het derde lid van artikel 41 Wsw maakt het mogelijk dat Gedeputeerde
Staten ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid, voor zover het Reglement voor het
Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: Reglement) hierin voorziet, In artikel 10 eerste lid van het
Reglement is dit het geval. In uw brief geeft u aan dat het voor de continuTteit en de stabiliteit van het
bestuur van het waterschap van belang is dat op een zo kort mogelijke termijn een externe en

onafhankelijke waarnemend voorzitter wordt aangewezen,

Wij onderkennen het belang van het waterschap en verlenen middels deze brief de gevraagde ontheffing.
De ontheffing geldt voor de periode dat er geen door de Kroon beëdigd voorzitter beschikbaar is voor het
Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,
A.P,Heidema

secretaris,
N. Versteeg
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ontheffing art¡kel 41, derde lid Waterschapswet

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij
ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van
verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de
linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
ter attentie van team Juridische Zaken
Postbus 10078
SOOO GB ZWOLLE

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan -
als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
(bezoekadres: Schuurmanstraat 2 te Zwolle) een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
worden ingediend.
Van een verzoek om een voorlopige voorziening dient een kopie te worden gezonden aan Gedeputeerde
Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
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