
Besluit van Gedeputeerde van Noord-Holland van
19 januari 2005, nr. 2005-2773, tot afkondiging
van het gemeenschappelijk besluit van
Provinciale Staten van Noord-Holland, van
Utrecht en van Zuid-Holland van respectievelijk 
6 december 2004, nr. 78, 9 december 2004, 
nr. PS2004WEM12, en 15 december 2004 tot
wijziging van het Reglement van bestuur voor
het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend, dat door Provinciale Staten van Noord-Holland,
van Utrecht en van Zuid-Holland in hun vergaderingen
van respectievelijk 6 december, 9 december en 
15 december 2004 is vastgesteld hetgeen volgt. 

Provinciale Staten van Noord-Holland, Provinciale
Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Zuid-
Holland;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, van Utrecht en van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 6 en artikel 119, derde lid, van de
Waterschapswet; 

Besluiten:

Artikel I 
Het Reglement van Bestuur voor het hoogheemraad-
schap Amstel, Gooi en Vecht, waarvan de tekst bekend
is gemaakt in het Provinciaal Blad van Noord-Holland
van 1996, nr. 74, het Provinciaal Blad van Utrecht van
1996, nr. 62, en het Provinciaal Blad van Zuid-Holland
van 1996, nr. 105, sedertdien gewijzigd, te wijzigen als
volgt:

A In artikel 57, tweede lid, onder a, wordt
‘bevolkingsdichtheid’ vervangen door:
‘inwonerdichtheid’;

B Artikel 57, tweede lid, onderdeel c, komt te
luiden:

c) het aandeel van de categorie ingezetenen in de
kosten van takencombinatie 2 wordt bepaald
met inachtneming van de inwonerdichtheid
van het bij die takencombinatie behorende
omslagplichtige gebied, aangegeven op de in
het derde lid bedoelde kaart;

C Artikel 57, tweede lid, onderdeel d, komt te
luiden:
d) de resterende kosten van takencombinatie 2

worden toegedeeld aan de categorieën
ongebouwd en gebouwd in verhouding van
de globale waarde in het economisch verkeer
van het geheel van de ongebouwde onder-
scheidenlijk gebouwde onroerende zaken in
het  bij die takencombinatie behorende
omslagplichtige gebied, aangegeven op de in
het vierde lid bedoelde kaart.

D In artikel 57a, tweede lid, onder a, wordt
‘bevolkingsdichtheid’ vervangen door:
‘inwonerdichtheid’;

E Artikel 57a, tweede lid, onderdeel c, komt te
luiden:
c) het aandeel van de categorie ingezetenen in de

kosten van de zorg voor het detailwatersys-
teem onderscheidenlijk de zorg voor de peil-
scheidingen wordt bepaald met inachtneming
van de inwonerdichtheid van het bij die taken
behorende omslagplichtige gebied, aan-
gegeven op de in het derde lid bedoelde kaart;

F Artikel 57a, tweede lid, onderdeel d, komt te
luiden:
d) de resterende kosten van de zorg voor het

detailwatersysteem onderscheidenlijk de zorg
voor de peilscheidingen worden toegedeeld
aan de categorieën ongebouwd en gebouwd
in verhouding van de globale waarde in het
economisch verkeer van het geheel van de
ongebouwde onderscheidenlijk gebouwde
onroerende zaken in het bij die taken
behorende omslagplichtige gebied, aangegeven
op de in het vierde lid bedoelde kaart.
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Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste
dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven
Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst, en werkt
terug tot en met 1 januari 2005.

Haarlem, 6 december 2004.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Mw. H.J. Weeda, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, statengriffier.

Utrecht, 13 december 2004.

Provinciale Staten van Utrecht,

B. Staal, voorzitter. 

W.L.F. van Herwijnen, statengriffier.

Den Haag, 15 december 2004.

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

J.J.A.H. Klein Breteler, voorzitter.

H. Engels-van Nijen, statengriffier.

Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en
Waterstaat van 12 januari 2005, nr. HDJZ/WAT/2005-81

Uitgegeven op 24 januari 2005

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland namens hen,

De Provinciesecretaris van Noord-Holland.
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