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ALLE BEVOEGDHEDEN BIJ DE VV, TENZIJ TOEGEKEND AAN D&H OF DE DIJKGRAAF  

BEVOEGDHEDEN DIE BIJ DE VV BLIJVEN (Delegatieverbod) 

- vaststellen verordeningen (o.m. keur, verordening beleids- en verantwoordingsfunctie, controleverordening); 
- vaststellen financiële stukken (begroting, jaarrekening);  
- heffen van belastingen of rechten; 
- vaststellen peilbesluiten; 
- vaststellen plannen krachtens bijzondere wetten (bv. WBP) 
- aard bevoegdheid verzet zich tegen delegatie 

BEVOEGDHEDEN D&H OP GROND VAN DE WATERSCHAPSWET 

- dagelijkse aangelegenheden; 
- voorbereiding van VV-besluiten; 
- uitvoering van VV-besluiten; 
- aanwijzen plaatsvervangend secretaris; 
- handhavingsbesluiten; 
- aanwijzen van opsporingsambtenaren en belastingambtenaren; 
- beslaglegging vooruitlopend op een gerechtelijke procedure; 
- spoedprocedures bij rechtbank (korte geding, voorlopige voorziening) 

BEVOEGDHEDEN EN TAKEN D&H OP GROND VAN ANDERE WETTEN EN REGELS 

Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland 
- vaststellen reglement van orde D&H-vergaderingen en instellen adviescommissies voor D&H 
- toezenden aan GS calamiteitenplan, besluit tot oprichting of deelneming in een rechtspersoon, ontwerpbesluit voor permanente grondwateronttrekkingen in milieubeschermingsgebieden 
Waterwet, Wabo, Scheepvaartverkeerswet, Keur, Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biocide 
- aanwijzen toezichthouders 
Waterwet 
- vaststellen calamiteitenplan 
Waterbesluit 
- verrichten analyses en beoordelingen KRW 
- verstrekken gegevens aan rijk voor stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en over voortgang KRW-maatregelen; 
- leveren input voor nationaal waterplan en beheerplan rijkswateren  
Omgevingsverordening Zuid-Holland 
- overleg met GS over tijdstip voldoen aan veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen  
- verslag aan GS over toetsing regionale waterkeringen en regionale wateren  
- leveren input voor provinciaal waterplan  
- overleggen met GS, colleges van B&W en dagelijks besturen aangrenzende waterschappen i.k.v. voorbereiding WBP  
- toezenden WBP aan GS, colleges van B&W, dagelijks besturen aangrenzende waterschappen en minister van I&M  
- voortgangsrapportage WBP aan GS  
- overleg met GS over datum waarop op ondersteunende kunstwerken op leggers moeten staan  
- verzoek aan GS om projectplanprocedure Waterwet te gebruiken  
- verstrekken gegevens aan GS over vergunningvrije grondwateronttrekkingen, die zijn gemeld bij Delfland  
Waterschapsbesluit 
- vaststellen uitvoeringsinformatie m.b.t. meerjarenraming, begroting en jaarverslaggeving. 
Scheepvaartverkeerswet 
- bevoegd gezag voor nautisch beheer 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
- aangaan gemeenschappelijke regelingen over D&H-aangelegenheden 

- aanwijzen collegeleden voor algemeen bestuur GR 
Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschappen (niet volledig) 
- vaststellen personele c.q. rechtspositionele regelingen 
- SAW buiten toepassing verklaren voor bepaalde groepen ambtenaren 
- afwijken van SAW of besluiten in gevallen waarin SAW niet voorzien 
- aanstelling en ontslag ambtenaren 
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- opleggen disciplinaire maatregelen en schorsen ambtenaren 
Omgevingswet (svz aug 2019) 
- vaststellen projectbesluiten (opvolger projectplan) 

- bevoegd gezag voor vergunningverlening, meldingen, maatwerkvoorschriften, geven toestemming gelijkwaardige maatregel 
- aanwijzen toezichthouders 

GEDELEGEEERDE BEVOEGDHEDEN DELEGATIEBESLUIT (VV 14 februari 2019) 

- overnemen in beheer en onderhoud van waterstaatkundige werken 
- vaststellen van projectplannen Waterwet binnen het vastgestelde investeringsplan, uitgezonderd de volgende gevallen: 

a. indien het de aanleg, verlegging of versteking van een primaire waterkering betreft en/of de projectprocedure van artikel 5.5 en verder Waterwet van toepassing is; 
b. indien de verenigde vergadering bij het vaststellen van het investeringsplan voor het project waarvoor het projectplan wordt vastgesteld, heeft bepaald dat het projectplan door haarzelf 

dient te worden vastgesteld  
- wijzigen ligging duinvoet door middel van wijziging van de betreffende, bij de legger behorende kaart(en), indien de jaarlijkse meting van de duinvoet daartoe aanleiding geeft  
- aanwijzen ligging waterstaatswerk, beschermingszone en/of profiel van vrije ruimte indien daar bij de Delflandse dijk twijfel over bestaat  
- vaststellen van leggerwijzigingen voortvloeiend uit de vaststelling van projectplannen of de verlening van watervergunningen  
- vaststellen van leggerwijzigingen gericht op technische aanpassingen als gevolg van in het veld aangetroffen situaties die niet stroken met de legger  
- opleggen van gedoogplichten als bedoeld in artikelen 5.21 en 5.22 Waterwet voor onderzoeken en daarmee verband houdende werkzaamheden  
- opleggen van gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 Waterwet voor aanleg en wijziging van een waterstaatswerk en daarmee verband houden werkzaamheden  
- verkrijgen en vervreemden van registergoederen 
- vestigen, wijzigen, opzeggen en afstand doen van zakelijke rechten 
- vaststellen van wijze waarop wordt aanbesteed en houden van aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten 
- aangaan van geld- en kapitaalmarkttransacties binnen ruimte van vastgestelde begroting en meerjarenraming 
- aangaan en wijziging van rekening-courantovereenkomsten 
- verlenen van vermindering of kwijtschelding van verplichtingen aan hen, die verplichtingen jegens Delfland zijn aangegaan 
- het vaststellen van de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschapspersoneel (SAW) en uitvoering daarvan 
- te besluiten tot overige privaatrechtelijke rechtshandelingen 
- aanwijzen bestuursleden voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden 
- het voeren van gerechtelijke procedures bij de bestuursrechter en bij de burgerlijke rechter 
- het voeren van bezwaarprocedures 
- het indienen van inspraakreacties, zienswijzen en adviezen in procedures ter voorbereiding van besluiten van andere overheden 
- aangaan van vaststellingsovereenkomsten en schikkingen en het opdragen van geschilbeslechting aan scheidslieden 
  

BEVOEGDHEDEN OP GROND VAN VERORDENINGEN DELFLAND 

- vergunningverlening (Keur Delfland); 
- verlenen subsidies (Algemene subsidieverordening Delfland); 
- behandelen bezwaarschriften (Bezwaarschriftenverordening Delfland); 
- benoeming, schorsing en ontslag voorzitter en (plaatsvervangende) leden bezwaarschriftencomissie (Bezwaarschriftenverordening Delfland) 
- behandelen verzoeken schadevergoeding 7.14 Waterwet/nadeelcompensatie (Verordening nadeelcompensatie Delfland); 
- benoeming, schorsing en ontslag voorzitter en leden commissie nadeelcompensatie (Verordening nadeelcompensatie Delfland) 
- bewaren archief (Archiefverordening Delfland); 
- aanwijzen wateren waar varen met gemotoriseerd vaartuig niet of alleen met vergunning is toegestaan (Vaarverordening Delfland) 
- stellen nadere regels m.b.t. subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening Delfland) 
- stellen nadere regels voor heffing en invordering van belastingen (alle belastingverordeningen) 
- vaststellen begroting voor heffing leges (Legesverordening Delfland 2017) 
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