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Documentnummer

3687502

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 9 september 2014, nr.
3647795;
Gelet op artikel 2 van de Waterschapswet;
Gezien op het advies van de Commissie voor Ecologie en Ruimte d.d. 10
oktober 2014;
Overwegende dat Provinciale Staten op 11 april 2014 een initiatiefvoorstel
hebben aangenomen om het aantal geborgde zetels vast te stellen op
maximaal 7;
Overwegende dat als gevolg van dit initiatiefvoorstel een wijziging van het
reglement nodig is;
Overwegende dat per 1 januari 2014 de Wet op de Kamer van Koophandel
in werking is getreden;
Overwegende dat deze nieuwe wet heeft geleid tot samenvoeging van de
verschillende kamers van koophandel en Syntens, zodat aanpassing van de
benaming in het reglement nodig is;
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besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Datum

31 oktober 2014

Artikel I Wijzigingen
Het Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 wordt als volgt
gewijzigd:

Documentnummer

3687502

A. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1.
In onderdeel a wordt “22” vervangen door: 23;
2.
In onderdeel d wordt “3” vervangen door: 2.
B. Artikel 7, eerste lid komt te luiden:
1.
Voor de categorie bedrijven worden door de
Kamer
van Koophandel 2 vertegenwoordigers
benoemd op
voordracht van de regionale raad van
de regio Zuid.
C. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid vervalt;
2. Het tweede tot en met vijfde lid worden vernummerd tot eerste tot
en met vierde lid.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande
dat artikel I, onderdeel B terugwerkt tot 1 september 2014.
Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsverordening
Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008.

’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2014
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. drs. C.J.M. Dortmans
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