
        

 

Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 februari 2017) 
 

In dit register wordt een overzicht gegeven van alle bevoegdheden die door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd aan de secretaris-directeur, de 
afdelingshoofden en de teamleiders van waterschap Scheldestromen. Tevens zijn twee extern verleende mandaten opgenomen. Per onderwerp 
worden de bevoegdheden omschreven die gemandateerd zijn. Eventuele bijzonderheden zijn aangegeven.  
 
Bevoegdheden met betrekking tot: 

       
Wegen 
Waterkeringen  
Waterbeheer/Water 
Bedrijfsvoering 
 
De in het overzicht gebruikte afkortingen staan voor: 
 
S-D: Secretaris-Directeur 
A: Afdelingshoofd 
Adj: Adjunct Afdelingshoofd 
T: Teamleider 
TO: Teamleider Onderhoud 
TB: Teamleider Beheer 
TBB: Teamleider Beheer Beleid 
TW-RO: Teamleider Waterkwantiteit en Ruimtelijke Ordening 
TW-AE: Teamleider Waterkwaliteit Afwalwaterketen en Emissies 
O: Opzichter 
PCO: Personeel, Communicatie en Organisatie 
JZ: Juridische Zaken 
WE: Wegen 
WK: Waterkeringen 
WB: Waterbeheer 
W: Water 
F: Financiën 
AE: Team Afvalwaterketen en Emissies 
APO, A…: Afdelingshoofd Personeel, Communicatie en Organisatie,… 
 
 

 



        

 

Besluiten Wegen Mandaat Ondermandaat Bijzonderheden/Beperkingen 

Het adviseren met betrekking tot door andere overheden 
te nemen besluiten op basis van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
 

S-D AWE, 
ADJ WE/TBB en 
AJZ 

 

Het beslissen inzake het verlenen van verkeersbesluiten, 
inzake het plaatsen/verwijderen van verkeerstekens en 
inzake het nemen van verkeersmaatregelen en het nemen 
van overige besluiten op grond van de Wegenverkeerswet 
1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens. 
  

S-D AWE, 
ADJ WE/TBB 
 
 
Beslissen inzake tijdelijke 
verkeersbesluiten, tijdelijke 
plaatsing verkeerstekens en o.g.v. 
artikel 34 BABW: TO 
 

Besluit inzake geslotenverklaringen vooraf ter 
kennisneming DB. 

Het beslissen inzake aanvragen om ontheffing en het 
intrekken van ontheffingen op grond van de 
Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990, het Reglement Rijbewijzen, de 
Wegenwet, de Keur Wegen WS Scheldestromen 2011, 
opdooi en de Regeling Voertuigen. 
 

S-D AWE, 
ADJ WE/TBB 
 
 
 
 
Regeling Voertuigen: 
m.b.t. brede landbouwvoertuigen: 
Provincie Zeeland, Verkeer en Vervoer 
 
m.b.t. exceptionele transporten: 
RDW, afdeling TET 
 

Weigeren slechts na akkoordverklaring AJZ. 
Indien niet akkoord alsnog S-D. 
 
 
 
 
Bevoegdheid tot ontheffingverlening voor brede 
landbouwvoertuigen is door WS aan de Provincie 
Zeeland gemandateerd. 
 
Bevoegdheid tot ontheffingverlening voor 
exceptionele transporten is door WS aan de RDW 
gemandateerd. 
 

Besluiten Waterkeringen  Mandaat Ondermandaat Bijzonderheden/Beperkingen 

Het beslissen op aanvragen om een watervergunning en 
het intrekken van een watervergunning. 

S-D AWK, 
ADJ WK/TBB 
 
AJZ 
 

Weigering slechts na akkoordverklaring van AJZ. 
Indien niet akkoord alsnog S-D. 

Het adviseren met betrekking tot door andere overheden 
te nemen besluiten op basis van de Waterwet c.q. Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
 

S-D AWK, 
ADJ WK/TBB 
en AJZ 
 

 



        

 

 

Besluiten Waterbeheer/Water Mandaat Ondermandaat Bijzonderheden/Beperkingen 
 

Het beslissen inzake aanvragen om een watervergunning 
en aansluitvergunning en het intrekken van een 
watervergunning of aansluitvergunning alsmede inzake 
meldingen en gedoogbesluiten. 

S-D AWB,  
ADJ WB/TB 
of AW en TW-AE  
(ieder voor zover zijn eigen afdeling 
betreffend) en AJZ 
 

Weigeren slechts na akkoordverklaring AJZ.  
Indien niet akkoord alsnog S-D. 

Het adviseren met betrekking tot door andere overheden 
te nemen besluiten op basis van de Waterwet c.q. Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 

S-D AWB,  
ADJ WB/TB of AW en TW-AE 
(ieder voor zover zijn eigen afdeling 
betreffend) en AJZ 
 

 

Het beslissen inzake verlening, vaststelling, weigering en 
terugvordering van subsidies als bedoeld in de 
Stimuleringsregeling overstorten. 
 

S-D AW Weigeren slechts na akkoordverklaring AJZ. 
Indien niet akkoord alsnog S-D. 

Het adviseren/uitbrengen van zienswijzen met betrekking 
tot andere overheden te realiseren plannen en of te 
nemen besluiten op basis van de Wet ruimtelijke 
ordening. 
 

S-D AW en TW-RO  

Het beslissen inzake de aanvraag tot het onttrekken van 
grondwater en het lozen van dat grondwater op 
oppervlaktewater. 
 

S-D TBB Slechts na akkoord TW-AE 

Besluiten Bedrijfsvoering Mandaat Ondermandaat Bijzonderheden/Beperkingen 
 

Het beslissen inzake aangelegenheden op het gebied van 
de Wet openbaarheid van bestuur. 
 

S-D AJZ Met uitzondering van negatieve besluiten DB. 
 

Het beslissen inzake verzoeken van de Nationale 
Ombudsman. 
 

S-D APCO In overleg met klantencoördinator. 

Het beslissen inzake het doen van een vooraanschrijving 
tot het toepassen van bestuursdwang dan wel het 
opleggen van een last onder dwangsom m.b.t. de wet- en 
regelgeving met de uitvoering waarvan het waterschap is 
belast, alsmede m.b.t. de op bedoelde wet- en 

S-D AJZ De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang 
dan wel het opleggen van een last onder dwangsom 
behoort aan DB. 



        

 

regelgeving gebaseerde ontheffingen en/of vergunningen. 
 

Het uitoefenen van bestuursdwang in spoedeisende 
gevallen. 
 
 
 

S-D AJZ 
AWE 
AWK 
AWB 
 

De beslissing nadien (artikel 5:24 Awb) behoort toe 
aan DB. 

Het beslissen inzake de hoogte van de verschuldigde 
kosten bestuursdwang en de invordering daarvan en de 
invordering van dwangsommen. 
 

S-D AJZ  

Het uitvaardigen van dwangbevelen ter invordering van 
de kosten, verbonden aan de toepassing van 
bestuursdwang en ter invordering van verbeurde 
dwangsommen. 
  

S-D AJZ  

Het beslissen inzake de verlening, vaststelling, weigering 
en terugvordering  van subsidies als bedoeld in de 
Subsidieregeling aansluitingen en IBA’s.  
 

S-D AJZ  

Het besluiten tot het aan- en verkopen van onroerende 
zaken alsmede het ruilen, vervreemden en bezwaren en 
in gebruik geven of nemen van waterschapseigendommen 
tot een bedrag/waarde van  
€ 100.000,= per transactie.  
 
De bevoegdheid omvat tevens de vertegenwoordiging van 
het waterschap bij buitengerechtelijke rechtshandelingen 
en de ondertekening van notariële akten. 
 

S-D AJZ  

Het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van 
onroerende zaken ten behoeve van projecten die 
opgenomen zijn in het MIP dan wel voor die projecten als 
ruilgrond gebruikt kunnen worden. 
 
De bevoegdheid omvat tevens de vertegenwoordiging van 
het waterschap bij buitengerechtelijke rechtshandelingen 
en de ondertekening van notariële akten. 
 

S-D AJZ 
 

Strategische grondvoorraad tot een maximum van  
€ 100.000,- 

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaar- of 
beroepschrift. 

S-D AJZ  



        

 

Het verdagen van een beslissing op een bezwaarschrift. S-D AJZ  

Het aansprakelijk stellen van derden. S-D AJZ  

Het beslissen op aansprakelijkstellingen door derden. S-D AJZ  

Het openen van bankrekeningen, doen van betalingen, 
uitzetten van gelden (deposito’s of vergelijkbare vormen) 
en aangaan van geldleningen beide met een looptijd 
korter dan 1 jaar. 
 

S-D AF  

Het beslissen op verzoeken tot nadeelcompensatie S-D AJZ Indien het advies van de commissie wordt gevolgd. 

Het sluiten van verzekeringsovereenkomsten S-D AJZ  

Vastzetten van afzonderlijke leveringsprijzen 
elektriciteit. 

S-D AZI  

 
 
 

ALGEMEEN 
 
 
Afwezigheid 
Bij afwezigheid van de S-D wordt het mandaat van de S-D uitgeoefend door de door het DB benoemde waarnemer. 
 
Bij afwezigheid van het afdelingshoofd wordt het ondermandaat van het afdelingshoofd uitgeoefend door het adjunct-afdelingshoofd. 
 
Bij afwezigheid van het afdelingshoofd en het adjunct-afdelingshoofd wordt het ondermandaat van het afdelingshoofd uitgeoefend door een 
teamleider van de afdeling of (specifiek bij ZI) een regiohoofd. 
 
Ondertekening  
Correspondentie, niet inhoudende een besluit (handeling gericht op rechtsgevolg) of een privaatrechtelijke rechtshandeling (handeling die een 
rechtsgevolg tot stand brengt), kan worden ondertekend door een afdelingshoofd, een adjunct-afdelingshoofd of een teamleider/regiohoofd. 
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