
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Aan de leden-waterschappen 

   

datum ons kenmerk contactpersoon 

7 september 2021 114376/RN H. Havekes 

   

bijlage(n) uw kenmerk e-mail 

1 - hhavekes@uvw.nl 

   

betreft  doorkiesnummer 

Modelbeleidskader Verboden 

Handelingen 

 +31 70 351 98 18 

 

 

Geachte leden-waterschappen, 

  

Bijgaand doen wij u ter informatie het Modelbeleidskader Verboden Handelingen toekomen, dat onlangs 

door de minister van BZK ter vaststelling aan de provinciale besturen is gezonden.  

 

Dit modelbeleidskader betreft een actualisatie van het eerdere modelbeleidskader uit 2015 en ziet op ver-

boden handelingen van bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke 

regelingen (zie hiervoor artikel 33 Waterschapswet). Een aantal van deze handelingen is absoluut verbo-

den, terwijl voor de andere handelingen (door in de regel gedeputeerde staten) ontheffing kan worden 

verleend. Dit verbod van bepaalde handelingen – zoals het aangaan van overeenkomsten met het eigen 

waterschap – vormt een waarborg voor de zuiverheid in verhoudingen tussen waterschapsbestuurders en 

hun waterschap. Het gaat om handelingen waarmee een bestuurder zich kan compromitteren of waar-

door het belang van het waterschap kan worden geschaad.  

 

Het onderhavige modelbeleidskader is primair vanuit de positie van gemeenteraadsleden geschreven, 

maar is als gezegd ook van toepassing op waterschapsbestuurders. Waar sprake is van afwijkende regelin-

gen, wordt dit in de tekst aangegeven. 

 

De Unie is nauw bij de totstandkoming van het nieuwe modelbeleidskader betrokken geweest en heeft 

een concept-versie daarvan ter commentaar aan de leden-waterschappen voorgelegd. In haar reactie aan 

de minister van BZK heeft de Unie met het oog op de interprovinciale waterschappen benadrukt dat het 

van belang is dat de provincies hetzelfde beleidskader vaststellen.  

 

Zoals opgemerkt ligt het modelbeleidskader inmiddels bij de provinciebesturen. Wij gaan er gezien het be-

paalde in de Waterschapswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen van uit dat zij u bij de vaststelling 

daarvan zullen betrekken. 

 

Ten slotte melden wij nog dat wij gelet op het bepaalde in artikel 94, tweede lid, Waterschapswet in over-

leg met het ministerie van BZK de mogelijkheid van een nadere voorlichtingsbijeenkomst voor water-

schapsvoorzitters over het beleidskader bezien. 
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Graag vertrouwen wij er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek, 

Algemeen directeur 

 

 

 

  

  

 


