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Bijlage 1- bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
 

BEVOEGDHEDENREGISTER  
 

Dit register maakt onderdeel uit van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2016. 
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Bijzonderheden: 

 

 De uit te oefenen bevoegdheid moet behoren tot het taakveld van de 
desbetreffende functionaris. 
 

 Orgaan aan wie de bevoegdheid toekomt blijft ook zelf steeds bevoegd om de 
betreffende bevoegdheid uitte oefenen. 

 

 Bij unit-overstijgende bevoegdheden komt de bevoegdheid uitsluitend toe aan de 
lijndirecteur. 

 

 Uitgaven ten laste van de exploitatie mogen de desbetreffende begrotingsposten 
niet overschrijden en investeringen mogen het toegekende krediet niet 
overschrijden. 
 

 Mandaat omvat ook ondertekeningsmandaat en –volmacht en het goedkeuren 
van facturen. 
 

 Bijzonderheden als vermeld in deze kolom gaan vóór hetgeen elders is vermeld. 
 

 Een specifiek omschreven bevoegdheid gaat vóór een algemeen omschreven 
bevoegdheid. 
 

       
Privaatrechtelijke 
rechtshandelingen 

     Een meer specifieke omschrijving van het besluit, of de machtiging (bijvoorbeeld bij Inkoop 
en Aanbesteding of bij Onroerende Zaken) gaat vóór het in dit hoofdstuk beschreven 
algemene besluit 

       

Het besluiten tot het aangaan, 
verlengen, wijzigen of beëindigen 
van obligatoire overeenkomsten 
 

college 
 
dijkgraaf 

S-D lijn-
directeuren 

lijnmanagers functionaris Mits passend binnen het taakveld van de desbetreffende functionaris. 
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Het besluiten tot het aangaan, 
verlengen, wijzigen of beëindigen 
van overeenkomsten betreffende 
de uitoefening van 
publiekrechtelijke bevoegdheden 
of convenanten met uitzondering 
van die genoemd in artikel 2 lid 2 
sub n 
 

college 
 
dijkgraaf 

S-D lijndirecteur lijnmanagers  Ondermandaat voor de lijnmanagers betreft gebruikelijke overeenkomsten die vaak 
jaarlijks aan de orde zijn met een beperkte omvang zonder representatief karakter. 
 
Lijndirecteur: voor zover het betreft bevoegdheden op gebied van vergunningverlening en 
handhaving en voor zover dat binnen zijn taakveld past. 
 

Het bepalen van het standpunt 
van het waterschap in de 
hoedanigheid van deelnemer in 
een rechtspersoon / 
gemeenschappelijke regeling 
 

college  dijkgraaf 
 

heemraad 

  De dijkgraaf handelt t.a.v. Waterstromen B.V. op basis van door het college genomen 
besluiten. 
 
De betrokken heemraad handelt t.a.v. gemeenschappelijke regelingen op basis van door 
het college genomen besluiten. 

Besluiten tot het aanvragen 
subsidies, het aanleveren 
voortgangsrapportages en het 
afhandelen van subsidies 

college S-D lijn-
directeuren 

lijnmanagers functionarissen, 
waaronder 
opdrachtgevers 
en projectleiders 
tot wiens 
taakveld dit 
behoort 

De functionarissen die dit betreft beschikken over een E-herkenning 2+. 

Besluiten tot het sluiten van 
verzekeringen 
 

college S-D lijn-
directeuren 

lijnmanagers projectleiders 
(bij CAR-
verzekering) 

Managers kunnen deze gemandateerde bevoegdheid ondermandateren aan een 
specifieke functionaris die met verzekeringen is belast. 

Besluiten tot het aanvaarden van 
aan het waterschap gemaakte 
erfstellingen en legaten en het 
aangaan van 
schenkingsovereenkomsten, tot 
een bedrag van ten hoogste 
€ 50.000,- en voor zover daaraan 
voor het waterschap geen 
bezwarende voorwaarden zijn 
verbonden 
 

college S-D     

       

Vergunningverlening en 
handhaving 
 

      

       

Bevestiging melding 
 

college S-D 
 

lijndirecteur manager 
V&H  

functionarissen 
tot wiens 
taakveld dit 
behoort 
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Niet in behandeling nemen 
aanvraag (4:5 Awb) 
 

college S-D lijndirecteur  manager 
V&H 

  

Bevestiging intrekken aanvraag 
 

college S-D lijndirecteur manager 
V&H 

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionaris V&H 

 

Het op grond van hoofdstuk 6 van 
de Waterwet en/of de 
waterschapskeur verlenen of 
weigeren van een vergunning 
 

college S-D lijndirecteur     

Intrekken en/of (ambtshalve) 
wijzigen van Waterwetvergunning 
 

college S-D lijndirecteur     

Het adviseren over een 
vergunning en het afhandelen van 
meldingen als bedoeld in de 
Waterwet en/of de 
waterschapskeur 
 

college S-D  manager 
V&H 

  

Het op grond van de 
Aansluitverordening verlenen of 
weigeren van en het adviseren 
over een vergunning en het 
afhandelen van meldingen 

college S-D lijndirecteur  manager 
V&H 

  

Handhaving: het laten uitgaan van 
een waarschuwingsbrief, de 
reactie op de hercontrole en het 
voornemen tot het opleggen van 
een dwangsom / bestuursdwang 
 

college S-D lijndirecteur     

Het horen van een bezwaarde 
naar aanleiding van het 
voornemen een dwangsom op te 
leggen of bestuursdwang toe te 
passen 
 

college S-D lijndirecteur    Het opleggen van een dwangsom, c.q. het toepassen van bestuursdwang berust bij het 
college. 
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Het uitoefenen van de 
bevoegdheden met betrekking tot 
verontreiniging van de bodem en 
oever van 
oppervlaktewaterlichamen op 
grond van hoofdstuk 5, paragraaf 
3, van de Waterwet 
 

college S-D  lijnmanager 
V&H  

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionaris V&H 

 

Voordracht voor aanwijzing tot 
bijzondere opsporingsambtenaar 
(BOA) 
 

college S-D lijndirecteur     

Intrekken dwangsombeschikking 
 

college S-D lijndirecteur     

Advisering gemeenten, 
provincies, omgevingsdiensten bv 
bij indirecte lozingen 
 

college S-D lijndirecteur  manager 
V&H 

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionaris V&H 

 

Afhandelen meldingen diverse 
lozingenbesluiten 

college S-D lijndirecteur  manager 
V&H 

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionaris V&H 

 

Intrekken en/of (ambtshalve) 
wijzigen van Waterwetvergunning 

college S-D lijndirecteur     

       

Inkoop en aanbestedingen 

 
      

       
Waar in dit onderdeel de lijnmanager staat genoemd is de lijnmanager bevoegd om zijn 
bevoegdheden toe te kennen aan de door hem aangestelde opdrachtgevers voor het 
desbetreffende project. 
 

Het gemotiveerd afwijken van het 
Inkoop/ en aanbestedingsbeleid in 
incidentele gevallen 

college S-D lijndirecteur   Bij toepassing mededeling met motivering achteraf aan college 1 maal per triaal. 

Het gemotiveerd afwijken van de 
inkoopvoorwaarden in incidentele 
gevallen 

college S-D lijn-
directeur 

lijnmanager  Bij toepassing mededeling met motivering achteraf aan college 1 maal per triaal. 

Het afwijken van het Inkoop/ en 
aanbestedingsbeleid indien 
veranderde wet- en regelgeving of 
rechtspraak dat dwingend vereist. 
 

college S-D lijn-
directeuren 

lijnmanager   
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Leverancierskeuze / 
aannemersselectie onderhandse 
aanbesteding (indien wordt 
afgeweken van nog op te stellen 
groslijst) 
 

college S-D lijn-
directeuren 

  Bij toepassing mededeling met motivering aan college; 
hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van bestellingen t.b.v. de reguliere 
bedrijfsvoering, anders dan op basis van een gesloten raamovereenkomst. 

Leverancierskeuze / 
aannemersselectie onderhandse 
aanbesteding op basis van nog 
op te stellen groslijst 
 

college S-D lijn-
directeuren 

lijnmanager   

Voorgenomen gunningsbeslissing college S-D lijn-
directeuren 
 

lijnmanagers  Ondermandaat is alleen van toepassing op bedragen tot €100.000, ongeacht grootte van 
krediet of begrotingspost, zie besluit. 

Definitieve gunningsbeslissing college S-D lijn-
directeuren 
 

lijnmanager  Ondermandaat is alleen van toepassing op bedragen tot €100.000, ongeacht grootte van 
krediet of begrotingspost, zie besluit. 

       

Onroerende zaken       

       
Waar in dit onderdeel de lijnmanager staat genoemd is de lijnmanager bevoegd om zijn 
bevoegdheden toe te kennen aan de door hem aangestelde opdrachtgevers voor het 
desbetreffende project. 
 

Het verkrijgen, vervreemden en 
bezwaren van onroerende zaken 
ten behoeve van de aanleg of 
wijziging van waterstaatswerken 
en zuiveringstechnische werken. 
 

College S-D lijndirecteur   Opmerking: grondaankopen van meer dan € 1.000.000 zijn niet aan het college 
gedelegeerd evenmin als gebouwaankopen van meer dan € 250.000 per aankoop. 

Grondaankopen of verkopen tot € 
100.000  
 

college S-D lijndirecteur 
 

   

Het vestigen, wijzigen en 
beëindigen van zakelijke rechten 
ten behoeve van de aanleg of 
wijziging van waterstaatswerken 
en zuiveringstechnische werken 
 

college S-D lijndirecteur 
 

   

Het vestigen, wijzigen en 
beëindigen van zakelijke rechten 
op eigendommen van het 
waterschap ten behoeve van 
derden  
 

college S-D lijndirecteur 
 

lijnmanager 
Waterbeheer 
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Het onteigenen van onroerende 
zaken ten behoeve van de aanleg 
of wijziging van 
waterstaatswerken en 
zuiveringstechnische werken  
 

college S-D    Niet in alle gevallen is college bevoegd; de Onteigeningswet bepaalt dat voor een beperkte 
categorie het AB het bevoegde orgaan is en die bevoegdheid niet kan worden gedelegeerd 
aan het college. 

Het nemen van besluiten inzake 
het huren, verhuren, verpachten 
of op andere wijze in gebruik 
geven van roerende en 
onroerende zaken, vis- en 
jachtrechten van het waterschap 
 

college S-D lijndirecteur  lijnmanager 
Waterbeheer 

  

Ondertekening van 
pachtcontracten, 
huurovereenkomsten en overige 
overeenkomsten waarbij zaken in 
gebruik worden gegeven aan 
derden 
 

dijkgraaf S-D lijndirecteur  lijnmanager 
Waterbeheer 
of W&V 

  

       

waterstaatswerken       

       

Het vaststellen van 
ontwerpprojectplannen als 
bedoeld in de Waterwet waarvoor 
de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure wordt 
doorlopen, met uitzondering van: 
1. projectplannen waarop de 

projectprocedure van 
paragraaf 2 van hoofdstuk 5 
van de Waterwet van 
toepassing is; 

2. projectplannen die grote, 
beleidsmatige of financiële 
consequenties hebben of 
vermoedelijk zullen krijgen 
 

college S-D lijndirecteur   Mandaat is o.m. te gebruiken als projectplan zich beperkt tot wijziging van de constructie 
van een kunstwerk (bijv. beton wordt vervangen door staal) en er overigens geen wijziging 
van de ligging, functie e.d. optreedt. 
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Het vaststellen van 
projectplannen als bedoeld in de 
Waterwet, met uitzondering van: 
1. projectplannen waarop de 

projectprocedure van 
paragraaf 2 van hoofdstuk 5 
van de Waterwet van 
toepassing is; 

2. projectplannen die grote, 
beleidsmatige of financiële 
consequenties hebben of 
vermoedelijk zullen krijgen 

 

college S-D lijndirecteur    Mandaat is beperkt tot de projectplannen waartegen geen zienswijzen zijn ingekomen. 

Het uitvoeren van 
investeringsprojecten 

college S-D lijnmanager  functionaris 
(opdrachtgever 
of projectleider 
tot wiens 
taakveld het 
desbetreffende 
project behoort 

Rechtstreeks mandaat en machtiging aan lijnmanager omvat het totale bedrag dat als 
krediet voor het desbetreffende projectplan beschikbaar is gesteld door het AB, waarbij de 
lijnmanager de opdrachtgever of projectleider kan machtigen het krediet aan te wenden 
voor het desbetreffende project. 

Het doen van uitgaven en het 
aangaan van verplichtingen ten 
behoeve van de reguliere 
bedrijfsvoering 

college S-D lijnmanager  functionaris tot 
wiens taakveld 
de 
desbetreffende 
werkzaamheden 
behoren 

Rechtstreeks mandaat en machtiging aan lijnmanager omvat het totale bedrag dat in de 
begroting daartoe is opgenomen met een maximum van €100.000. 

Waterbeheer       

       

Het besluiten tot het aangaan van 
waterakkoorden als bedoeld in 
artikel 3.7 van de Waterwet 
 

college S-D     

Het besluiten tot het vaststellen 
van de legger als bedoeld in 
artikel 5.1 van de Waterwet en de 
legger als bedoeld in artikel 78 
van de Waterschapswet 
 

college S-D lijndirecteur 
 

  In beginsel moet ieder(e) (voorstel tot) leggeraanpassing onderdeel zijn van het 
onderliggende besluit dat, of de onderliggende overeenkomst die tot de desbetreffende 
leggeraanpassing noopt.  
Het orgaan of de functionaris die bevoegd is het onderliggende besluit te nemen of de 
onderliggende overeenkomst aan te gaan is ook bevoegd een besluit te nemen over de 
daaruit voortvloeiende leggerwijziging. 
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Het uitoefenen van de 
bevoegdheden met betrekking tot 
verontreiniging van de bodem en 
oever van 
oppervlaktewaterlichamen op 
grond van hoofdstuk 5, paragraaf 
3, van de Waterwet 
 

college S-D  lijnmanager 
V&H  

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionaris V&H 

 

Het uitoefenen van de 
bevoegdheden als bedoeld in 
hoofdstuk 5 paragraaf 4 van de 
Waterwet, met uitzondering 
artikel 5.24 Waterwet 
 

college S-D lijndirecteur lijnmanager functionaris, 
waaronder een 
opdrachtgever 
of projectleider 
tot wiens 
taakveld de 
desbetreffende 
werkzaamheden 
behoren 

5:20 betreden van plaatsen (geen woningen) 
5:21 gedogen van onderzoeken en bijbehorende werkzaamheden 
5:22 onderzoek en werkzaamheden t.b.v. derden 
5:23 onderzoek en herstelwerkzaamheden aan waterstaatswerken en ontvangstplicht 
bagger en maaisel 
5:25 het aanbrengen van meetmiddelen en seinen 
5:26 tijdelijke dulden van wateroverlast 
5:27 grondwateronttrekking. 

Het uitoefenen van de 
bevoegdheden bij gevaar voor 
waterstaatswerken op grond van 
hoofdstuk 5, paragraaf 5 van de 
Waterwet  
 

college Dijkgr
aaf 
 
S-D 

 
 

  Betreft handelen in verband met gevaar voor waterstaatswerken 
Melding noodzakelijk aan GS. 

Het vaststellen van 
zwemwaterprofielen als bedoeld 
in de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 
 

college S-D  lijnmanager  Dit is van toepassing op de openbare wateren waarvoor Waterschap Rijn en IJssel 
waterbeheerder is. 

Uitvoeren van watertoets en 
daarover in overleg treden met 
betreffende gemeente 
 

college S-D  lijnmanager 
Waterbeheer  

   

Vervullen van de wettelijke 
adviestaken m.b.t. ruimtelijke 
plannen c.a. 
 

college S-D  lijnmanager 
Waterbeheer 

  

       

Vaarwegbeheer       

       

Het verlenen van ontheffingen 
o.b.v. Besluit nadere regels 
vaarwegbeheer Oude IJssel 
 

college S-D  lijnmanager  functionaris 
coördinator 
vaarwegbeheer 
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Het nemen van tijdelijke 
maatregelen o.b.v. Besluit nadere 
regels vaarwegbeheer 
Oude IJssel (scheepvaartbericht) 
 

college S-D  lijnmanager  functionaris 
coördinator 
vaarwegbeheer 

 

Overige bevoegdheden in kader 
van nautisch beheer 

college S-D  lijnmanager  functionaris 
coördinator 
vaarwegbeheer 

 

       

Schadevergoeding en 
nadeelcompensatie 

      

       

Het besluiten tot het toekennen 
van schadevergoeding uit 
onrechtmatige daad, met een 
maximum van € 30.000 per 
vordering 
 

college S-D     

Het besluiten op verzoeken om 
vergoeding van schade als gevolg 
van rechtmatige uitoefening van 
een taak of bevoegdheid door het 
waterschap (nadeelcompensatie) 
tot een bedrag van €30.000 per 
verzoek 
 

college S-D    O.g.v. procedureverordening is in beginsel advies nodig van commissie. 

Het afdoen van algemene 
schadeaanspraken tot een bedrag 
van €2500 
 

college S-D  lijnmanager 
BJZ 

 Betreft aanspraken die niet specifiek behoren tot specifieke taak of project. 

       

Waterschapspersoneel       

       

Alle bevoegdheden die aan 
college toekomen op grond van 
de SAW met uitzondering van de 
bevoegdheden als vermeld in 
bijlage 2 

college S-D  lijn-
directeuren, 
lijnmanagers 
en 
functioneel 
leiding-
gevenden 

 Het ondermandaat komt toe aan alle functioneel leidinggevenden en betreft: 

 het beslissen op verzoeken om verlof (art. 4.2.2 en 4.2.3 SAW) 

 het maken van afspraken over het PBB en het IKB (art. 5.1.4 SAW) 

 beslissen op verzoeken tot het volgen van een opleiding die geheel of gedeeltelijk 
in tijd en/of kosten van het waterschap plaatsvindt 

 het aanpassen van de vergoeding voor woon-werkverkeer 

 het wijzigen van de indeling wachtdienst 

 het toestaan van telewerken 

 het aangaan van stageovereenkomsten 

 het goedkeuren van reis- en onkostendeclaraties 
voor zover het aan hen ondergeschikten betreft. 
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Openbaarheid van bestuur       

       

Het doen van bekendmakingen of 
mededelingen, zoals bedoeld in 
artikel 73 van de Waterschapswet 
en de artikelen 3:42 en 3:44 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
 

college S-D     

Toesturen van stukken aan 
toezichthouder 
 

college S-D lijn-
directeuren 

   

Het besluiten op verzoeken 
gericht aan het algemeen bestuur 
op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur 
 

college  S-D  lijnmanager 
BJZ 

  

Het besluiten op verzoeken 
gericht aan het algemeen bestuur 
op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens 
 

college S-D  lijnmanager 
BJZ 

  

Juridische en processuele 
bevoegdheden 

      

       

Het besluiten over en het voeren 
van civielrechtelijke en 
strafrechtelijke rechtsgedingen en 
bestuursrechtelijke procedures en 
het instellen van rechtsmiddelen, 
zowel eisend als verwerend, en 
het nemen van de daarbij 
behorende beslissingen ter 
voorbereiding, ter voorkoming of 
ter beëindiging van deze 
procedures, indien een recht 
daartoe bij wettelijk voorschrift 
aan het waterschap of aan het 
waterschapsbestuur toekomt 
 

college S-D     
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Het optreden als 
procesgemachtigde 

college S-D  lijnmanager 
BJZ of V&H 

juristen BJZ of 
juristen V&H 
 

 

Het indienen van zienswijzen, 
bezwaren en klaagschriften indien 
een recht daartoe bij wettelijk 
voorschrift aan het waterschap of 
aan het waterschapsbestuur 
toekomt 
 

college S-D  lijnmanager 
BJZ 

juristen BJZ  

Het aangaan van 
vaststellingsovereenkomsten of 
schikkingen alsmede het 
opdragen van 
geschillenbeslechting aan 
scheidslieden en/of mediators 
 

college S-D     

Het berusten in rechtsvorderingen 
en/of het aangaan van dadingen 
 

college S-D     

Tekenen voor ontvangst van 
brieven, exploiten, etc.  
 

college S-D  lijnmanagers functionarissen 
FZ en BJZ 

De medewerkers van FZ werkzaam bij de balie en juridische adviseurs verbonden aan 
BJZ. 

Bevestiging intrekken 
bezwaarschrift 
 

college S-D  lijnmanager functionarissen 
FZ en BJZ 

 

Voeren van verweer bij 
bezwarencommissie 

college  S-D lijndirecteur 
V&H 

manager 
V&H 

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionaris 
(V&H of BJZ) 
 

 

       

Diversen       

       

Archiefbeheer 
 

college S-D lijndirecteur Lijnmanager 
ICT 

Coördinator DIV  
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Het geven van beschikkingen er 
zake van een ontheffing als 
bedoeld in het RVV 1990 
 

college S-D     

Afhandelen van 
subsidieverzoeken 
 

college S-D  lijnmanager 
BJZ 

 Conform subsidieverordening 

Ondertekening van vrachtbrieven, 
begeleidingsbrieven, etc. voor 
transport van afvalstoffen 

college S-D  lijnmanager 
Technische 
Onder-
steuning 

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionarissen 

 

Afhandeling van klachten in de zin 
van de Klachtenverordening 
 

college S-D   Klachten-
coördinator 

 

Afhandeling van 
servicemeldingen 

college S-D  lijnmanager 
Onderhoud 

specifiek 
daartoe 
aangewezen 
functionarissen 
bijvoorbeeld 
teamleiders 

 

Handelingen betreffende de Klic-
meldingen / WAB 

college S-D  lijnmanager functionaris Het gaat niet specifiek om het doen van de graafmelding maar ook om het aanleveren van 
informatie, de beoordeling van de voorziene graafwerkzaamheden etc. 

Ondertekening van ‘EG-
verklaringen van 
overeenstemming’ en daarmee 
vergelijkbare documenten 

dijkgraaf S-D lijndirecteur lijnmanagers 
WB / Z&R  / 
W&V 

  

 


