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Onderwerp Onskenmerk 

Zienswijzeprocedure Z1776/H012040 

Geachte bestuur, 

Hiermee bieden wij de geactualiseerde begroting 2023 en ontwerp begroting 2024 van het Waterschapshuis 

   (hWh) aan ten behoeve van de wett:   ijke zienswijzeprocedure. De bijbehorende voorstellen voor het 

  

Algemeen bestuur hWh zijn ter informatie bijgevoegd. Met deze documenten wordt inzichtelijk gemaakt op 

welke wijze hWh de voor 2023 en 2024 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen   

zijn gemoeid. 

Procedure 

Financieel-technische vragen kunnen ambtelijk worden gesteld tot 1 maart 2023. De vragen kunnen worden 

gemaild naarf , controlier Wh , die deze vragen zal 

beantwoorden. Voor ambtelijk contactpersonen wordt op 10 januari 2023, 11.00 uur een (digitale) 

informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de uitgangspunten en begroting worden toegelicht. De 

uitnodiging hiervoor wordt separaat gemaild. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Conform de wettelijke zienswijzeprocedure en de planning van het Algemeen bestuur vragen wij u om uiterlijk 

17 maart 2023 uw zienswijze in te dienen. Dit kan via mail aan bestuur@hetwaterschapshuis.nl 

Op basis van de ingebrachte zienswijzen wordt een reactienota geschreven die uiterlijk 30 maart 2023 wordt 

aangeboden aan het Algemeen bestuur hWh ten behoeve van de vergadering op 20 april 2023. 

Ter inzage leggen 

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 

door de aan hWh deelnemende waterschappen voor een ieder ter inzage moet worden gelegd en tegen 

betaling van kosten algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld. 

De kracht van samen 
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Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

namens het Dagelijks bestuur van het Waterschapshuis, 

drs. G.J.A. Smits, 

secretaris-directeur 

(geanonimiseerd)


