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Harm Oterdoom  

Driebergen-Rijsenburg, 11 augustus 2022 

Onderwerp: benoeming vertegenwoordiger categorie natuur in het algemeen bestuur van het waterschap 

Geachte heer Oterdoom, 

Hierbij deel ik u mede, conform het bepaalde in artikel 17 van de Waterschapswet, dat het bestuur van de VBNE heeft 

besloten u te benoemen als vertegenwoordiger van de categorie natuurterreinen in het algemeen bestuur van 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Met het oog op uw toelating als lid van het algemeen bestuur moet de procedure worden gevolgd die in artikel 18 van 

de Waterschapswet is beschreven. Deze is als volgt. 

Aanvaarding benoeming 

In de eerste plaats moet u aan het algemeen bestuur schriftelijk mededelen dat u het lidmaatschap aanvaardt. U kunt 

daarbij gebruikmaken van het formulier Aanvaarding benoeming, dat als bijlage is toegevoegd.  

Overzicht openbare betrekkingen 

In de tweede plaats moet u een overzicht overleggen van de openbare betrekkingen, waaronder wordt verstaan 

(eventuele) hoofd- en nevenfunctie(s), die u bekleedt. U kunt daarbij gebruikmaken van formulier Overzicht openbare 

betrekkingen, dat als bijlage is toegevoegd. 

Beide formulieren dient u volledig in te vullen en te ondertekenen. 

Uittreksel Basisregistratie Personen 

In de derde plaats dient u een gewaarmerkt afschrift te overleggen van een uittreksel uit de basisregistratie personen 

van de gemeente waar u als ingezetene staat ingeschreven en waaruit uw woonplaats en datum en plaats van geboorte 

blijken, alsmede de verklaring dat u niet uit het kiesrecht ontzet bent 

U moet ervoor zorgen dat de ingevulde en ondertekende formulieren en het gewaarmerkt afschrift uiterlijk binnen 28 

dagen na dagtekening van deze brief  in bezit zijn van het algemeen bestuur.  

Let wel: indien de brief niet tijdig wordt ontvangen, wordt u geacht de benoeming niet te aanvaarden. Het is dus zaak 

dat u tijdig reageert. Indien u de genoemde stukken uiterlijk 12 september bij het waterschap bezorgd, is het mogelijk 

uw beëdiging plaats te laten vinden in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 september. 

Adressering  

U kunt de stukken als volgt adresseren: het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. afdeling 

FIR, mw. N. de Lange-Liemburg, postbus 60, 8000 AB Zwolle. Omwille van de snelheid vragen wij u de formulieren 

daarnaast ook ingescand te mailen naar: nynkedelange@wdodelta.nl.  
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Vervolgprocedure 

Het algemeen bestuur van het waterschap zal vervolgens in zijn vergadering de stukken beoordelen en besluiten of u als 

lid van het algemeen bestuur kunt worden toegelaten. U ontvangt daarover nog nader bericht van het waterschap zelf. 

Een kopie van deze brief is gelijktijdig verzonden aan het waterschap Drents Overijssel Delta 

Ik wens u veel succes in uw functie als vertegenwoordiger van de categorie natuurterreinen. Een mooie en 

verantwoordelijke taak waarmee u het gezicht bent van de natuurterreineigenaren in het werkgebied van het 

waterschap Drents Overijsselse Delta. Ik wens u veel wijsheid in het doen van dat wat nodig is, binnen de  taken en 

verantwoordelijkheden van het waterschap, om de maatschappelijk zeer waardevolle natuurterreinen voor huidige en 

toekomstige generaties in optima forma te brengen en te houden.   

Ik vertrouw u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

mevr. V. (Vera) Dalm 

directeur VBNE 


