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Geachte leden,

Tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2020 is de concept Handreiking waterschapsverordening definitief vastgesteld.
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap binnen zijn beheergebied stelt, opgenomen in een door het algemeen bestuur vast te stellen waterschapsverordening. De waterschapsverordening is de opvolger van de huidige keur. Alle waterschappen
moeten een waterschapsverordening opstellen die voldoet aan de eisen die de Omgevingswet daaraan
stelt.
Het Waterschapshuis en de Unie hebben in de afgelopen periode via het project TROWA gewerkt aan een
handreiking voor de waterschapsverordening. TROWA staat voor Transitieondersteuning Omgevingswet
Waterschappen. TROWA heeft de waterschappen geholpen bij de transitie die beoogt wordt met de Omgevingswet voor wat betreft het instrument waterschapsverordening. Naast het ontwikkelen van de handreiking is in dit project ingezet op het delen van kennis en ervaringen over (de totstandkoming van) de waterschapsverordening, toepasbare regels en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
De handreiking geeft inzicht in de juridische en digitale eisen die gelden voor de waterschapsverordening.
In de bijlagen zijn verschillende praktijkvoorbeelden en modellen te vinden. De handreiking geeft waterschappen handvatten om te komen tot een eigen digitale waterschapsverordening. Het biedt een beschrijving van de methode ‘doelgerichte digitale regelgeving’ die ieder waterschap kan toepassen om zijn eigen
digitale waterschapsverordening op te stellen. De Handreiking waterschapsverordening is te raadplegen op:
www.hetwaterschapshuis.nl/trowa
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De meeste waterschappen zijn al druk bezig met het maken van een digitale waterschapsverordening. Vanuit de Unie zal de komende periode de implementatie van de handreiking gefaciliteerd worden. Daarbij
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de activiteiten die in het kader van de implementatie van de Omgevingswet in Unieverband worden georganiseerd.
Er is door de Unie ook een projectgroep implementatie handreiking waterschapsverordening in het leven
geroepen. Hier zijn alle projectleiders vanuit de 21 waterschappen bij aangehaakt.
Wij wensen jullie de komende tijd veel succes met de implementatie van deze handreiking.

Hoogachtend,

Mw. mr. C. Peters
Waarnemend algemeen directeur

