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Besluit van Provinciale Staten van 12 december 2016 tot wijziging van de 

Waterverordening provincie Noord-Holland en het Besluit van Provinciale Staten van 

Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland, 

Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van Noord-Holland; 

Overwegende dat het gewenst is de tenaamstelling van het Hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht te wijzigen in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de Waterverordening 

provincie Noord-Holland en het Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 

februari 2015 tot aanwijzing bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet; 

Gelet op artikel 3.2 van de Waterwet en artikel 145 en 146 van de Provinciewet en artikel 4 

van de Beheersregeling Amstel;       

Gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;      

Besluiten:  

 

Artikel I  

De Waterverordening provincie Noord-Holland wordt als volgt gewijzigd:   

A 

In artikel 2.2, derde lid, wordt ‘hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ vervangen door 

‘waterschap Amstel, Gooi en Vecht’. 

B  

In artikel 7.2 wordt ‘Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ 

vervangen door ‘Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’.  

C  

In Bijlage 1 wordt onder Afkortingen ‘AGV: dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht’ vervangen door ‘AGV: dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht’. 

Artikel II  

Het Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing 

bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet wordt als volgt gewijzigd: 

A  

In de tabel bij artikel 1, onder b. wordt ‘Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht’ vervangen door ‘Dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht’. Tevens wordt in de kolom naast onderdeel b. ‘Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 

en Vecht’ telkens vervangen door ‘Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’.      
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B  

In de Bijlage 1 Vaarwegenlijst A, onder Afkortingen, wordt ‘Dagelijks bestuur van het 

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ vervangen door ‘Dagelijks bestuur van het 

waterschap Amstel, Gooi en Vecht’. 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017. 

 

 

 

 

Haarlem, 12 december 2016. 

Provinciale Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter. 

K. Bolt, statengriffier. 
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Toelichting 

Algemeen 

Aanleiding voor dit besluit is dat het waterschapsbestuur heeft verzocht de naam van het 

waterschap te wijzigen van ‘Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ in ‘Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht’. De wijziging van de naam van het waterschap beoogt de 

herkenbaarheid van het waterschap en zijn taken bij het publiek te vergroten, aldus het 

waterschapsbestuur.  

De naamswijziging van het waterschap in zijn reglement van bestuur brengt met zich mee 

dat ook de waterverordening voor het waterschap gewijzigd moet worden. Om 

wetstechnische redenen is dat alleen mogelijk door het reglement van bestuur en de 

waterverordening voor het waterschap hernieuwd vast te stellen.  

 

Vanwege de naamswijziging van het waterschap is het noodzakelijk tevens de volgende 

besluiten te wijzigen: 

- Waterverordening provincie Noord-Holland;  

- Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing 

bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet. 

De voorliggende wijziging van deze besluiten heeft uitsluitend betrekking op de 

naamswijziging en heeft geen verdere inhoudelijke wijzigingen van deze besluiten tot 

gevolg. 

 

Artikelsgewijs  

Artikel I en II 

De wijzigingen van de Waterverordening provincie Noord-Holland en het Besluit van 

Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing bevoegd gezag 

Scheepvaartverkeerswet hebben tot doel de nieuwe naam van het waterschap in te voegen 

in de regelingen. 

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017. Met deze bepaling wordt gewaarborgd dat 

zowel het reglement als de nieuwe waterverordening, alsmede de overige besluiten die 

worden gewijzigd ten behoeve van de naamswijziging van het waterschap, alle gelijktijdig 

in werking treden.        

 

 

 

 

Uitgegeven op 19 december 2016  

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 
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