
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nr. 2000-48199 d.d. 19 december 2000, tot afkondiging van
het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 11 december 2000 houdende wijziging van de
reglementen van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier alsmede van de
waterschappen Hollands Kroon, Groot-Geestmerambacht, Westfriesland, Het Lange Rond, De Waterlanden en
Groot-Haarlemmermeer en tot intrekking van het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten;

overwegende, dat het gewenst is de de reglementen van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in
Hollands Noorderkwartier alsmede van de waterschappen Hollands Kroon, Groot-Geestmerambacht,
Westfriesland, Het Lange Rond, De Waterlanden en Groot-Haarlemmermeer aan te passen aan de gewijzigde
Waterschapswet;

dat de grensomschrijving van het waterschap De Waterlanden een zodanige correctie behoeft dat boezemlanden
wat betreft het wegenbeheer vallen binnen het omslagplichtig gebied;

dat het omslagplichtig gebied, behorende bij de zorg voor de boezems van het hoogheemraadschap van
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, met het gedeelte van de Wieringermeer waar
zoetwateraanvoer uit de Amstelmeerboezem geschiedt dient te worden uitgebreid;

gelet op artikel 2 van de Waterschapswet;

besluiten:

A te wijzigen:

A1 het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier

I Kaart 2, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt gewijzigd in die zin dat het in artikel 3, lid 3 sub b genoemde
omslagplichtig gebied behorende bij de zorg voor boezems wordt uitgebreid met het gedeelte van de
Wieringermeer ten behoeve waarvan zoetwateraanvoer uit de Amstelmeerboezem geschiedt.

II Artikel 7 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.

III Artikel 11 vervalt met ingang van de datum van inwerking van de algemene maatregel van bestuur bedoeld
in artikel 32a van de Waterschapswet.

IV De aanduiding ‘Paragraaf 5 De overdracht van bevoegdheden’ wordt geschrapt en artikel 22 vervalt.

V Artikel 23 komt te luiden als volgt:
Artikel 23
a Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, onder de benaming van dijkgraaf, en andere leden, onder

de benaming van hoogheemraden.
b Het aantal hoogheemraden bedraagt minimaal 5 en maximaal 7.



c Indien het college van hoofdingelanden het aantal hoogheemraden op 5 bepaalt, bedraagt het aantal
hoogheemraden in het college van dijkgraaf en hoogheemraden, vertegenwoordigende de categorie ingezetenen,
ten minste 2.

VI Artikel 24 vervalt.

VII Artikel 47 vervalt.

VIII Artikel 56 wordt gewijzigd in die zin, dat achter ‘artikelen’ de getallen 11 en 22 worden geschrapt.

A2 het Reglement voor het waterschap Westfriesland

I Artikel 6, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2 Van de categorie hoofdingelanden gebouwd worden twee leden benoemd door Aedes Vereniging van

Woningcorporaties.

II Artikel 7 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.

III Artikel 9 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 32a van de Waterschapswet.

IV De aanduiding ‘Paragraaf 5 Het instellen van afdelingen De overdracht van bevoegdheden’ wordt gewijzigd
in ‘Paragraaf 5 Het instellen van afdelingen’ en artikel 21 vervalt.

V Artikel 22 komt te luiden als volgt:
Artikel 22
1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, onder de benaming van dijkgraaf, en andere leden, onder

de benaming van heemraden.
2 Het aantal heemraden bedraagt minimaal 3 en maximaal 6.
3 Indien het algemeen bestuur het aantal heemraden op 3 bepaalt, wordt elke categorie door 1 heemraad in

het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

VI Artikel 23, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2 De benoeming geschiedt uit de leden van het algemeen bestuur met dien verstande dat:

a een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub a, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

b een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub b, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

c een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub c, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren.

VII Artikel 46 vervalt.

VIII Artikel 52 wordt gewijzigd in die zin, dat achter ‘artikelen’ de zinsnede ‘9, lid 5’ en het getal 21 worden
geschrapt.

A3 het reglement voor het waterschap Groot-Geestmerambacht

I Artikel 8 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.



II Artikel 10 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene meetregel van bestuur,
bedoeld in artikel 32a van de Waterschapswet.

III De aanduiding ‘Paragraaf 5 Het instellen van afdelingen De overdracht van bevoegdheden’ wordt gewijzigd
in ‘Paragraaf 5 Het instellen van afdelingen’ en artikel 22 vervalt.

IV Artikel 23 komt te luiden als volgt:
Artikel 23
1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, onder de benaming van dijkgraaf, en andere leden, onder

de benaming van heemraden.
2 Het aantal heemraden bedraagt minimaal 3 en maximaal 6.
3 Indien het algemeen bestuur het aantal heemraden op 3 bepaalt wordt elke categorie door 1 heemraad in

het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

V Artikel 24, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2 De benoeming geschiedt uit de leden van het algemeen bestuur met dien verstande dat:



a een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 6 sub a, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

b een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 6 sub b, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

c een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 6 sub c, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren.

VI Artikel 47 vervalt.

VII Artikel 53 wordt gewijzigd in die zin dat achter ‘artikelen’ de zinsneden ‘10, lid 5’ en ‘22, lid 3’ worden
geschrapt.

A4 het Reglement voor het waterschap Het Lange Rond

I Artikel 7 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.

II Artikel 10 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 32a van de Waterschapswet.

III De aanduiding ‘Paragraaf 6 Het instellen van afdelingen; de overdracht van bevoegdheden’ wordt gewijzigd
in ‘Paragraaf 6 Het instellen van afdelingen’ en artikel 22 vervalt.

IV Artikel 23 komt te luiden als volgt:
Artikel 23
1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, onder de benaming van dijkgraaf, en andere leden, onder

de benaming van heemraden.
2 Het aantal heemraden bedraagt minimaal 3 en maximaal 6.
3 Indien het algemeen bestuur het aantal heemraden op 3 bepaalt wordt elke categorie door 1 heemraad in

het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

V Artikel 24, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2 De benoeming geschiedt uit de leden van het algemeen bestuur met dien verstande dat:

a een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub a, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

b een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub b, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

c een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub c, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren.

VI Artikel 47 vervalt.

VII Artikel 53 wordt gewijzigd in die zin, dat achter ‘artikelen’ de zinsneden ‘10, lid 5’ en ‘22, lid 2’ worden
geschrapt

A5 het reglement voor het waterschap Hollands Kroon

I Artikel 7 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.



II Artikel 10 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 32a van de Waterschapswet.

III De aanduiding ‘Paragraaf 6 De overdracht van bevoegdheden’ wordt geschrapt en artikel 21 vervalt.

IV Artikel 23 komt te luiden als volgt:
Artikel 23
1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, onder de benaming van dijkgraaf, en andere leden, onder

de benaming van heemraden.
2 Het aantal heemraden bedraagt minimaal 4 en maximaal 6.
3 Indien het algemeen bestuur het aantal heemraden op 4 bepaalt wordt elke categorie door 1 heemraad in

het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

V Artikel 47 vervalt.

VI Artikel 53 wordt gewijzigd in die zin dat achter ‘artikelen’ de zinsnede ‘10, lid 5’ en het getal 22 worden
geschrapt.

A6 het reglement voor het waterschap Groot-Haarlemmermeer

I Artikel 7 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.

II Artikel 9 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 32a van de Waterschapswet.

III De aanduiding ‘Paragraaf 5 De overdracht van bevoegdheden’ wordt geschrapt en artikel 20 vervalt.

IV Artikel 21 komt te luiden als volgt:
Artikel 21
1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, onder de benaming van dijkgraaf, en andere leden, onder

de benaming van heemraden.
2 Het aantal heemraden bedraagt minimaal 3 en maximaal 6.
3 Indien het algemeen bestuur het aantal heemraden op 3 bepaalt wordt elke categorie met 1 heemraad in

het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

V Artikel 45 wordt geschrapt.

VI Artikel 51 wordt gewijzigd in die zin dat achter ‘artikelen’ de zinsnede ‘9, lid 5’ en het getal 20 worden
geschrapt.

VII De aanduiding ‘Hoofdstuk 5 Overgangsbepalingen’ wordt geschrapt en de artikelen 52 en 53 vervallen.

A7 het reglement voor het waterschap De Waterlanden

I Artikel 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volzin: ‘Deze uitzondering geldt wat betreft het boezemland
niet voor het wegenbeheer, bedoeld in artikel 3, tweede lid sub a’.

II Artikel 7 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.



III Artikel 10 vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur,
bedoeld in artikel 32a van de Waterschapswet.

IV De aanduiding ‘Paragraaf 6 Het instellen van afdelingen De overdracht van bevoegdheden’ wordt gewijzigd
in ‘Paragraaf 6 Het instellen van afdelingen’ en artikel 22 vervalt.

V Artikel 23 komt te luiden als volgt:
Artikel 23
1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, onder de benaming van dijkgraaf, en andere leden, onder

de benaming van heemraden.
2 Het aantal heemraden bedraagt minimaal 3 en maximaal 6.
3 Indien het algemeen bestuur het aantal heemraden op 3 bepaalt wordt elke categorie met 1 heemraad in

het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

VI Artikel 24, tweede lid, komt te luiden als volgt:
2 De benoeming geschiedt uit de leden van het algemeen bestuur met dien verstande dat:

a een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub a, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

b een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub b, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren;

c een heemraad, vertegenwoordigend de categorie bedoeld in artikel 5 sub c, wordt benoemd op
aanbeveling, opgesteld door de leden van het algemeen bestuur die tot deze categorie behoren.

VII Artikel 47 wordt geschrapt.

VIII Artikel 53 wordt gewijzigd in die zin dat achter ‘artikelen’ de zinsneden ‘10, lid 5’ en ‘22, lid 2’ worden
geschrapt.

IX De aanduiding ‘Hoofdstuk 5 Overgangsbepalingen’ wordt geschrapt en de artikelen 54 en 55 vervallen.

B in te trekken:
het Kiesreglement waterschappen Noord-Holland, zulks met ingang van de datum van inwerkingtreding van de
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet.

C te bepalen:
goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 19 december 2000, nr.
CDJZ/BVW/2000/1483 dat hun besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking in
het Provinciaal blad.

Haarlem, 11 december 2000

Provinciale Staten
van Noord-Holland,

J.A. van Kemenade, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.
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