
Provinciaal Blad 1994-106

Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen Noord-Holland

Tekst van de verordening, zoals deze luidt na de wijzigingen die provinciale staten hebben
vastgesteld op 12 december 1994 (Prov. blad 1994, nr. 106).

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
- wet: de Wet op de waterhuishouding;
- waterhuishoudingsplan: het provinciaal plan als bedoeld in artikel 7 van de wet;
- beheersplan: een plan als bedoeld in artikel 9 van de wet;
- peilbesluit: een besluit als bedoeld in artikel 16 van de wet;
- plangebied: het gebied van de provincie Noord-Holland met uitzondering van de rijkswateren

als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding;
- beheersplangebied: deel van het plangebied omvattende de oppervlaktewateren, met betrekking

waartoe de beheerder verplicht is tot het maken van een beheersplan;
- kwaliteitsbeheer: de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, waaronder mede wordt

verstaan het realiseren en exploiteren van zuiveringstechnische werken, de beslissing omtrent
lozingsvergunningen op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Stb. 81, 573)
en het opleggen van heffingen;

- kwantiteitsbeheer: de zorg voor de kwantiteit van het oppervlaktewater, met het oog op de
daarbij betrokken belangen, waaronder mede wordt verstaan de beslissing omtrent
vergunningen op grond van de Wet op de Waterhuishouding (Stb. 89, 285);

- boezemkadebeheer: de zorg voor de boezemkaden;
- beheerder: het openbaar lichaam, niet zijnde het Rijk, dat is belast met het kwaliteits- of het

kwantiteitsbeheer of het boezemkadebeheer binnen (een deel van) het plangebied;
- algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de beheerder;
- dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de beheerder;
- commissie: de vaste adviescommissie als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de wet;
- onderhoud: het in goede staat houden van een object, opdat dit kan worden benut

overeenkomstig de daaraan gegeven waterstaatkundige functie;
- lozen: het door middel van een werk brengen van water in een oppervlaktewater, zonder dat het

water daarbij uit een ander oppervlaktewater wordt gehaald;
- onttrekken: het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewater, zonder dat

het water daarbij in een ander oppervlaktewater wordt gebracht;
- afvoeren: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van

water naar een oppervlaktewater waarbij het water uit een ander oppervlaktewater wordt
gehaald;

- aanvoeren: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg halen of laten stromen van
water uit een oppervlaktewater waarbij het water naar een ander oppervlaktewater wordt
gebracht;

- waterakkoord: het akkoord als bedoeld in artikel 17 van de wet;
- boezemkaden: de waterkeringen met de daarin gelegen kunstwerken, gelegen langs de:

- Amstelmeerboezem;
- Schermerboezem;
- Verenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem;
- boezem van het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, Amstelland en het stadswater

van Amsterdam;
- boezem van Rijnland;
- Vechtboezem;



- boezem van de 's-Gravelandse Vaart;
- Schagerkoggeboezem, voor zover de instandhouding niet berust bij het hoogheemraadschap

van Rijnland of het hoogheemraadschap Amstel en Vecht.

Hoofdstuk 2  Commissie Waterhuishouding

Artikel 2
1. Gedeputeerde staten worden in de uitoefening van de hun door de wet en de in deze verordening

opgedragen taak bijgestaan door een vaste adviescommissie. Als zodanig treedt op de
provinciale Raad voor Milieu en Water.

2. De commissie adviseert gedeputeerde staten gevraagd en ongevraagd omtrent aangelegenheden
betreffende de waterhuishouding, waaronder wordt verstaan:
a het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van het oppervlaktewater;
b het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van het grondwater;
c de bestuurlijke organisatie van de onder a en b genoemde onderwerpen.

Hoofdstuk 3 Waterhuishoudingsplan

§ 1 Inrichting  waterhuishoudingsplan

Artikel 3
1. Provinciale staten stellen een waterhuishoudingsplan vast.
2. Het waterhuishoudingsplan omvat:

a de vastlegging van de belangrijkste functies van de regionale waterhuishoudkundige
systemen of onderdelen daarvan;

b een aanduiding, in samenhang met de onder a bedoelde functies, van de gewenste
ontwikkeling, werking en bescherming van de regionale waterhuishoudkundige systemen of
onderdelen daarvan, alsmede van de termijnen die daarbij worden nagestreefd;

c een of meer kaarten met bijbehorende verklaring, waarin de hoofdlijnen van beleid en de
functies voor zover mogelijk in beeld zijn gebracht;

d een uiteenzetting van het ingevolge de Grondwaterwet (Stb. 1981, 392) te voeren
grondwaterbeheer, alsmede een overzicht van de financiële middelen die voor uitvoering
van dat beheer nodig zijn;

e een uiteenzetting van de algemene aard en omvang van de overige maatregelen en
voorzieningen die met het oog op de onder b bedoelde ontwikkeling, werking en
bescherming nodig zijn;

f een aanduiding van de redelijkerwijze te verwachten financiële en economische gevolgen
van het te voeren beleid.

3. Het waterhuishoudingsplan geeft aan in hoeverre de hoofdlijnen zijn afgestemd op, dan wel
leidden tot een aanpassing van provinciale plannen in het kader van het milieubeleid en de
ruimtelijke ordening.

4. Het waterhuishoudingsplan gaat vergezeld van een toelichting, waarin is opgenomen:
a de aan het plan ten grondslag liggende uitgangspunten en de uitkomsten van verrichte

onderzoeken, voor zover voor het in het plan beschreven beleid van belang;
b een rapportage over het bij de voorbereiding van het plan gevoerde overleg en de resultaten

daarvan.

§ 2 Voorbereiding

Artikel 4
1. De voorbereiding van het ontwerp-waterhuishoudingsplan door gedeputeerde staten, geschiedt

in gemeenschappelijk overleg met de beheerders die voor ten minste een deel van het
plangebied een beheersplan vaststellen.



2. Door de beheerders bedoeld in het vorige lid worden aan gedeputeerde staten alle voor de
voorbereiding nodig geachte gegevens verstrekt.

Artikel 5
Het in het vorige artikel genoemde overleg vindt plaats:
a. via bestuurlijk overleg met de Vereniging van de Noord-Hollandse Waterschappen en de

Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten.
b. indien nodig, via bilateraal bestuurlijk overleg met de waterkwantiteits- en

waterkwaliteitsbeheerders.

Artikel 6
Gedeputeerde staten plegen bij de voorbereiding van het ontwerp-waterhuishoudingsplan voorts
overleg met openbare lichamen en andere instanties wier belangen in het geding zijn, alsmede met de
diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de waterhuishouding.

Artikel 7
Gedeputeerde staten horen over het ontwerp-waterhuishoudingsplan de commissie.

Artikel 8
Op de voorbereiding van het waterhuishoudingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat:
a. het ontwerp gedurende acht weken ter inzage wordt gelegd ten kantore van de provincie, van de

beheerders die voor een deel van het plangebied een beheersplan vaststellen, en ter secretarie
van de in de provincie gelegen gemeenten;

b. de terinzagelegging begint binnen vier weken na dagtekening van het besluit tot vaststelling van
het ontwerp.

Artikel 9
Gelijktijdig met de bekendmaking van de terlezinglegging zenden gedeputeerde staten het
ontwerp-waterhuishoudingsplan aan:
- de in het plangebied gelegen gemeenten;
- de aangrenzende provincies;
- de Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland;
- de in het plangebied gelegen recreatieschappen;
- de beheerders;
- de Gewestelijke Raad voor Noord-Holland van het Landbouwschap;
- de Inspecteur van de Volksgezondheid voor Noord-Holland, belast met het toezicht op de

hygiëne van het milieu;
- de Milieufederatie Noord-Holland;
- de in Noord-Holland werkzame drinkwaterproduktiebedrijven;
- de in het plangebied gevestigde Kamers van Koophandel en Fabrieken;
- de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
- de beheerders van de zwemgelegenheden in oppervlaktewateren als bedoeld in het Besluit bij de

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden;
- de overige instanties welke in de commissie zijn vertegenwoordigd,

met het verzoek hieromtrent commentaar te leveren.

Artikel 10
(vervallen)

Artikel 11
Gedeputeerde staten vragen de commissie advies omtrent de naar voren gebrachte zienswijzen en de
ingevolge artikel 9 geleverde commentaren.



§ 3 Vaststelling

Artikel 12
Bij het voorstel tot vaststelling van het waterhuishoudingsplan worden de naar voren gebrachte
zienswijzen overgelegd. Tevens wordt aan provinciale staten een samenvatting van de ontvangen
commentaren op het ontwerp-waterhuishoudingsplan overgelegd, vergezeld van het commentaar van
gedeputeerde staten.

Artikel 13
Onverminderd het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht:
a. doen gedeputeerde staten, mededeling van het vastgestelde waterhuishoudingsplan aan de

openbare lichamen en andere instanties, bedoeld in artikel 9 en, onder gelijktijdige toezending
van de beslissing van provinciale staten omtrent de desbetreffende zienswijze, aan eenieder die
bij de voorbereiding ervan zijn zienswijze naar voren heeft gebracht;

b. zenden gedeputeerde staten het vastgestelde plan aan de in artikel 9 genoemde openbare
lichamen en andere instanties, alsmede aan de Ministers van Verkeer en Waterstaat, van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.

Artikel 14
(vervallen)

Artikel 15
De artikelen 3 tot en met 14 zijn van overeenkomstige toepassing op de herziening van het
waterhuishoudingsplan.

Artikel 16
1. Ten minste eenmaal in de vier jaren stellen gedeputeerde staten een overzicht vast betreffende

het in de provincie gevoerde waterhuishoudkundig beheer. Daarin vermelden zij in ieder geval
de stand van zaken met betrekking tot hetgeen van het waterhuishoudingsplan ter uitvoering is
genomen. De ter zake vereiste gegevens worden door de in artikel 4 genoemde lichamen aan
gedeputeerde staten binnen een door hen te stellen termijn verstrekt.

2. Gedeputeerde staten zenden dit verslag aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, aan
provinciale staten, aan de commissie, aan de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Holland, aan
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) van de
Rijkswaterstaat, aan de in artikel 9 bedoelde openbare lichamen en andere instanties, belast met
kwaliteits- en/of kwantiteitsbeheer en aan de in artikel 9 genoemde inspecteur.

§ 4 Uitwerking

Artikel 17
1. Gedeputeerde staten zijn bevoegd nadere uitwerking te geven aan het bepaalde in het

waterhuishoudingsplan.
2. In het waterhuishoudingsplan worden de grenzen aangegeven waarbinnen de in het vorige lid

genoemde uitwerking is toegestaan.

Artikel 18
Gedeputeerde staten maken van de in artikel 17 bedoelde bevoegdheid tot uitwerken slechts gebruik,
nadat door de commissie te kennen is gegeven dat hiertegen geen bezwaren bestaan, alsmede nadat de
betrokken beheerders hierover zijn gehoord.

Artikel 19



Zo spoedig mogelijk na gebruikmaking van de in artikel 17 bedoelde bevoegdheid, stellen
gedeputeerde staten provinciale staten hiervan in kennis.

Hoofdstuk 4 Beheersplannen

§ 1 Inrichting

Artikel 20
1. Het algemeen bestuur stelt voor de oppervlaktewateren onder zijn beheer een beheersplan vast.
2. Het beheersplan houdt een taakstellend programma in en omvat ten minste:

a een beschrijving van de bestaande toestand van de oppervlaktewateren of stelsels van
oppervlakte-wateren waarover het beheer zich uitstrekt;

b de functies van de regionale oppervlakte-wateren of stelsels van oppervlaktewateren
waarover het beheer zich uitstrekt;

c een omschrijving van de bestaande zuiverings-technische werken waarover het beheer zich
uitstrekt;

d het resultaat van het beheer dat in de voorafgaande planperiode is gevoerd;
e de doelstellingen inzake het kwalitatief en kwantitatief beheer van het oppervlaktewater;
f een omschrijving van de kwaliteits- en/of kwantiteitseisen welke uit de aan de oppervlakte-

wateren toegekende functies voortvloeien;
g een omschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de doelstellingen te

kunnen bereiken ten einde de functies te kunnen vervullen;
h de prioriteitenstelling en de fasering van de onder g bedoelde maatregelen;
i het te voeren beheer in bijzondere omstandigheden;
j een meetplan met betrekking tot het peilbeheer en de hoeveelheden aan- en af te voeren

water;
k een aanduiding van de redelijkerwijs te verwachten financiële gevolgen van het te voeren

beheer;
l een of meer toelichtende kaarten met bijbehorende verklaring, die ten minste betrekking

hebben op bestaande en geplande waterhuishoudkundige werken, en op de
waterhuishoudkundige toestand van de in het plangebied gelegen oppervlaktewateren.

3. In de toelichting bij het plan zijn in ieder geval opgenomen:
a de aan het plan ten grondslag liggende uitgangspunten en de uitkomsten van eventueel

verrichte onderzoeken, voor zover zij van belang zijn voor het plan;
b een rapportage over het bij de voorbereiding van het beheersplan gevoerde overleg en de

uitkomsten daarvan.

§ 2 Voorbereiding

Artikel 21
1. Het dagelijks bestuur bereidt het beheersplan voor en pleegt daarbij overleg met:

a de gemeenten wier grondgebied geheel of gedeeltelijk in het beheersplangebied is gelegen;
b de kwantiteits- en kwaliteitsbeheerders van aangrenzende gebieden;
c de Hoofdingenieur-Directeur van de directie Noord-Holland van de Rijkswaterstaat;
d de Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland;
e de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu

in Noord-Holland;
f andere naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende instanties.

2. Ingeval het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer in een beheersplangebied niet door dezelfde
instantie wordt verricht, stellen de beheerders hun beheersplannen op, nadat hierover
gezamenlijk bestuurlijk overleg is gepleegd.

Artikel 22



Op de voorbereiding van een beheersplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing, met dien verstande dat:
a. het ontwerp gedurende acht weken ter inzage wordt gelegd ten kantore van de beheerder,

alsmede ter secretarie van de gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen het beheersgebied
zijn gelegen;

b. de terinzagelegging begint binnen vier weken na de dagtekening van het besluit tot vaststelling
van het ontwerp.

Artikel 23
Het dagelijks bestuur maakt een verslag van de in artikel 22 bedoelde inspraak. In het verslag worden
de naar voren gebrachte zienswijzen samengevat. Voor zover het dagelijks bestuur niet aan die
zienswijzen tegemoet is gekomen, wordt dat bij het verslag gemotiveerd.

§ 3 Vaststelling

Artikel 24
1. Het dagelijks bestuur legt het ontwerp van het beheersplan ter vaststelling voor aan het

algemeen bestuur. Daarbij wordt tevens het in artikel 23 bedoelde verslag overgelegd.
2. Het algemeen bestuur stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het

verstrijken van de in artikel 22 genoemde termijn, het beheersplan vast. Het kan zijn beslissing
eenmaal met ten hoogste drie maanden verdagen.

Artikel 25
Onverminderd het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht:
a. doet het dagelijks bestuur, onder gelijktijdige toezending van de beslissing van het algemeen

bestuur omtrent de desbetreffende zienswijze, door persoonlijke kennisgeving mededeling van
het vastgestelde beheersplan aan degene die bij de voorbereiding ervan zijn zienswijze naar
voren heeft gebracht;

b. brengt het dagelijks bestuur het vastgestelde plan en de beslissing van het algemeen bestuur
omtrent de naar voren gebrachte zienswijzen ter kennis van de openbare lichamen en instanties
waarmee op grond van artikel 21 overleg is gevoerd.

§ 4 Goedkeuring

Artikel 26
Het beheersplan behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. Het wordt daartoe zo spoedig
mogelijk na vaststelling, doch in elk geval binnen vier weken na dagtekening van het
vaststellingsbesluit toegezonden aan gedeputeerde staten, vergezeld van het overeenkomstig artikel
23 gemaakte verslag en de beslissing hieromtrent van het algemeen bestuur.

Artikel 27
1. Gedeputeerde staten nemen een besluit inzake de goedkeuring van het beheersplan en delen

deze aan het dagelijks bestuur mede, binnen vier maanden na de dag van inzending ter
goedkeuring van het plan.

2. Gedeputeerde staten kunnen hun besluit eenmaal met ten hoogste vier maanden verdagen.
3. Omtrent het verzoek om goedkeuring van het beheersplan winnen gedeputeerde staten advies in

bij de commissie.

§ 5 Beroep en bekendmaking

Artikel 28
(vervallen)



Artikel 29
Artikel 25 is van overeenkomstige toepassing op het besluit inzake goedkeuring.

§ 6 Herziening

Artikel 30
1. Het beheersplan wordt ten minste eenmaal in de vier jaren herzien. Op verzoek van het

algemeen bestuur kunnen gedeputeerde staten, de commissie gehoord, van deze verplichting
eenmaal voor ten hoogste vier jaren vrijstelling verlenen.

2. De artikelen 20 tot en met 29 zijn van overeenkomstige toepassing op de herziening van een
beheersplan.

§ 7 Rapportage

Artikel 31
1. Jaarlijks stelt het dagelijks bestuur een verslag vast van het over de afgelopen periode gevoerde

beheer.
2. Het dagelijks bestuur doet het verslag toekomen aan gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten

zenden het verslag aan de commissie en aan de betrokken vaste commissie van advies uit
provinciale staten.

Hoofdstuk 5 Het peilbesluit

§ 1 Voorbereiding en vaststelling

Artikel 32
1. Het algemeen bestuur stelt voor de oppervlaktewateren onder zijn beheer peilbesluiten vast

waarin de waterstanden worden aangegeven, die gedurende de daarbij aangegeven perioden
zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Tevens legt het daarin de grenzen vast voor het door het
dagelijks bestuur ingevolge artikel 46 vast te stellen ontheffingenbeleid.

2. Het in het eerste lid bepaalde vindt geen toepassing ten aanzien van oppervlaktewateren waar
handhaving van een bepaalde waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is. Hiertoe behoren de
oppervlaktewateren welke zijn gelegen in het gebied dat is aangegeven in de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 33
Bij de voorbereiding van het peilbesluit wordt onderzoek verricht naar de gevolgen van de
voorgenomen peilveranderingen voor de diverse aan de waterstand gerelateerde belangen.

Artikel 34
Het dagelijks bestuur bereidt het peilbesluit voor en pleegt daarbij overleg met:
- de gemeenten wier grondgebied geheel of gedeeltelijk door het peilbesluit wordt bestreken;
- de kwaliteitsbeheerder;
- de Directeur van de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland;
- andere naar zijn oordeel in aanmerking komende instanties.

Artikel 35
De artikelen 22 tot en met 24 zijn ten aanzien van de voorbereiding en vaststelling van het peilbesluit
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 36
Onverminderd het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, brengt het dagelijks
bestuur het vastgestelde peilbesluit en de beslissing van het algemeen bestuur omtrent de naar voren



gebrachte zienswijzen ter kennis van de instanties waarmee op grond van artikel 34 overleg is
gepleegd. Het bepaalde in artikel 25, sub a is van overeenkomstige toepassing.

§ 2 Goedkeuring

Artikel 37
Het peilbesluit behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. Het wordt daartoe zo spoedig
mogelijk na vaststelling, doch in elk geval binnen vier weken na dagtekening van het
vaststellingsbesluit toegezonden aan gedeputeerde staten, vergezeld van het overeenkomstig artikel
35 gemaakte verslag en de beslissing hieromtrent van het algemeen bestuur.

Artikel 38
Gedeputeerde staten zullen, alvorens hun besluit te nemen, de betrokken vaste commissie van advies
uit provinciale staten informeren omtrent de ontvangst van een ter goedkeuring ingekomen
peilbesluit.

§ 3 Beroep en bekendmaking

Artikel 39
(vervallen)

Artikel 40
(vervallen)

Artikel 41
Van het onherroepelijk worden van het peilbesluit wordt kennisgeving gedaan in een of meer
plaatselijk verschijnende dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.
Tevens wordt het toegezonden aan de openbare lichamen en andere instanties waarmee ingevolge
artikel 34 overleg is gevoerd.

§ 4 Herziening

Artikel 42
Een peilbesluit wordt tenminste eenmaal in de tien jaren herzien. Op verzoek van het algemeen
bestuur kunnen gedeputeerde staten van deze verplichting eenmaal voor ten hoogste vijf jaren
vrijstelling verlenen.

Artikel 43
De artikelen 33 tot en met 41 zijn van overeenkomstige toepassing op de herziening van een
peilbesluit.

§ 5 Verbod

Artikel 44
1. Het is verboden in oppervlaktewateren waarvoor een peilbesluit geldt, de waterstand te brengen

of te houden op een peil, dat afwijkt van een in dat besluit genoemd peil.
2. Het toezicht op de naleving van dit verbod berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 45
1. Het dagelijks bestuur is bevoegd ontheffing te verlenen van het in artikel 44 genoemde verbod.

Aan deze ontheffing kan het voorschriften verbinden ter bescherming van de met het peilbesluit
samenhangende belangen.



2. In de ontheffing wordt ten minste aangegeven het afwijkende peil, alsmede het
oppervlaktewater waarop de ontheffing betrekking heeft.

3. De ontheffing geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de houder met dien verstande dat zij
met ingang van de vierde maand na de dag van de rechtsopvolging vervalt, tenzij vóór dat
tijdstip de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk is aangevraagd.

§ 6 Ontheffingenbeleid

Artikel 46
Het dagelijks bestuur stelt binnen drie maanden na het besluit tot goedkeuring van het peilbesluit een
met dat besluit verband houdend ontheffingenbeleid vast en maakt dit vastgestelde beleid bekend in
een of meer plaatselijk verschijnende dag-, nieuws- of advertentiebladen. Tevens wordt dit beleid
medegedeeld aan gedeputeerde staten.

§ 7 Ontheffingsprocedure in geval van oppervlaktewateren met de functie natuur.

Artikel 47
Indien de aanvraag tot verlening van een ontheffing oppervlakte-wateren betreft waaraan in het
waterhuishoudingsplan de hoofd- dan wel nevenfunctie natuur is toegekend, is te dien aanzien het
bepaalde in de volgende artikelen van toepassing.

Artikel 48
(vervallen)

Artikel 49
Op de voorbereiding van een besluit inzake ontheffing op aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat de terinzagelegging begint binnen drie
maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 50
Een exemplaar van de aanvraag alsmede van de daarmee verband houdende ontwerp-beschikking
wordt zo spoedig mogelijk aan de kwaliteitsbeheerder gezonden, onder mededeling dat hij van advies
kan dienen, alsmede aan gedeputeerde staten.

Artikel 51
Een beslissing op de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na het verstrijken
van de termijn van terinzagelegging genomen.

Artikel 52
Onverminderd het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt van een
beslissing tot verlening van een ontheffing of tot weigering daarvan mededeling gedaan door
toezending van een afschrift aan de kwaliteitsbeheerder en aan gedeputeerde staten.

Artikel 53
1. Een ontheffing kan op initiatief van het dagelijks bestuur of op schriftelijk verzoek van een

belanghebbende worden gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
2. Behoudens in geval de houder van de ontheffing om de wijziging verzoekt, kan een ontheffing

slechts worden gewijzigd indien de bescherming van de met het peilbesluit samenhangende
belangen zulks vordert.

3. Een ontheffing kan slechts geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien:
a de houder van de ontheffing schriftelijk verklaart daarvan in het geheel onderscheidenlijk

voor een gedeelte geen gebruik meer te zullen maken;



b de ter verkrijging van de ontheffing verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig
blijken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling
daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

c van de ontheffing gedurende vier achtereenvolgende jaren in het geheel onderscheidenlijk
voor een gedeelte geen gebruik is gemaakt;

d wordt gehandeld in strijd met de ontheffing;
e blijkt van feiten en omstandigheden waardoor, in verband met de met het peilbesluit

samenhangende belangen, het houden van de waterstand op een afwijkend peil geheel
onder-scheidenlijk voor een gedeelte niet langer toelaatbaar wordt geacht.

4. Bij de wijziging of intrekking van een ontheffing wordt rekening gehouden met het beheersplan
dat van toepassing is op het oppervlaktewater waarop de ontheffing betrekking heeft.

Artikel 54
1. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van een ontheffing is afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat de terinzagelegging begint
binnen twee weken nadat kennisgeving is gedaan van het voornemen tot wijziging.

2. Van een voornemen tot wijziging van een ontheffing wordt zo spoedig mogelijk kennis gegeven
aan:
a de houder van de ontheffing;
b de kwaliteitsbeheerder;
c gedeputeerde staten;
d de belanghebbende, voor zover niet genoemd onder a, b of c, die een verzoek tot wijziging

heeft gedaan.
3. Behoudens in het geval, bedoeld in artikel 53, derde lid onder a, wordt van een voornemen tot

gehele of gedeeltelijke intrekking zo spoedig mogelijk kennis gegeven aan de houder van de
ontheffing.

4. De kennisgeving bevat de redenen waarop het voornemen tot wijziging dan wel gehele of
gedeeltelijke intrekking is gegrond en, indien het een voornemen tot wijziging betreft, de
zakelijke inhoud van die wijziging.

Artikel 55
(vervallen)

Artikel 56
Onverminderd het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht wordt:
a. van een besluit tot wijziging of tot weigering daarvan, mededeling gedaan door toezending van

een afschrift aan de kwaliteitsbeheerder en aan gedeputeerde staten;
b. indien, nadat ingevolge artikel 54, tweede onderscheidenlijk derde lid, kennis is gegeven van

een voornemen om op initiatief van het dagelijks bestuur tot wijziging dan wel gehele of
gedeeltelijke intrekking over te gaan, wordt afgezien van wijziging onderscheidenlijk gehele of
gedeeltelijke intrekking, en wordt zulks zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden
na de kennisgeving, schriftelijk medegedeeld aan degenen aan wie de kennisgeving is gedaan,
en aan degenen die ingevolge artikel 54 tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht.

Artikel 57
(vervallen)

Hoofdstuk 6 Het waterakkoord

Artikel 58
Een kwantiteitsbeheerder die water afvoert naar of aanvoert uit oppervlaktewateren in beheer bij een
andere kwantiteitsbeheerder, alsmede die andere beheerder, zijn in de gevallen die zijn vermeld in de
bijlage bij deze verordening, verplicht gezamenlijk een waterakkoord vast te stellen.



Artikel 59
Indien een kwantiteitsbeheerder niet tevens kwaliteitsbeheerder is, neemt ook de kwaliteits-beheerder
aan het waterakkoord deel.

Artikel 60
Het akkoord omvat ten minste:
- het op het schakelpunt te handhaven peil;
- de kwaliteit van het aan-, door- of afgevoerde water;
- de afspraken omtrent de waterverplaatsing;
- de financiële consequenties.

Hoofdstuk 7 Registratie

Artikel 61
1. Degene die water afvoert naar, aanvoert uit, loost in of onttrekt aan oppervlakte-wateren die

opgenomen zijn in het waterhuishoudingsplan, meldt de wijze daarvan aan de
kwantiteitsbeheerder van het betreffende oppervlaktewater indien:
a op die wijze meer dan 100 m3 water per uur kan worden afgevoerd of geloosd;
b op die wijze meer dan 20 m3 water per uur kan worden aangevoerd of onttrokken;
c door veranderingen in een eerder gemelde wijze van afvoer of lozing dan wel aanvoer of

onttrekking ten minste 20 percent meer of minder water, met een minimum verschil van 100
m3, onderscheidenlijk 20 m3 per uur, kan worden afgevoerd of geloosd, dan wel aangevoerd
of onttrokken.

2. De meldplicht geldt niet voor afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking,
a waarvoor ingevolge artikel 58, 64 of 65 een waterakkoord respectievelijk een vergunning

vereist is;
b waarvoor een vergunning is verleend die ingevolge artikel 60, derde lid, van de wet wordt

beschouwd als een vergunning op grond van de wet.

Artikel 62
Het algemeen bestuur kan de gevallen waarin de verplichting bestaat tot het melden van de wijze van
afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking bij verordening uitbreiden.

Artikel 63
1. Het dagelijks bestuur kan in gevallen, waarin de verplichting bestaat tot het melden van de

wijze van afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking, degene die afvoert naar, aanvoert uit, loost in
of onttrekt aan, tevens verplichten de verplaatste hoeveelheden water te meten, daarvan
aantekening te houden en van de verkregen gegevens opgave te doen.

2. Het dagelijks bestuur legt de meetplicht slechts op in gevallen waarin nauwkeurige gegevens
over de werkelijk verplaatste waterhoeveelheden noodzakelijk zijn voor een goed oordeel over
de invloed van de afvoer, lozing, aanvoer of onttrekking op de peilregeling of waterbeweging en
over de noodzaak tot bijzondere beheersmaatregelen. Het dagelijks bestuur houdt daarbij
rekening met het beheersplan en het waterhuishoudingsplan.

3. De verplichting bedoeld in het eerste lid treedt in werking met ingang van de derde dag na
schriftelijke mededeling van de kwantiteitsbeheerder aan de meetplichtige.

4. Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet dat de meetplicht kan worden opgenomen in een
waterakkoord of vergunning.

Hoofdstuk 8 De vergunning



Artikel 64
Het is verboden zonder vergunning van de waterkwantiteitsbeheerder water te lozen in of te
onttrekken aan wateren, indien door de wijze van lozing of onttrekking in die wateren meer dan 500
m3 water per uur kan worden geloosd of daaraan meer dan 100 m3 water per uur kan worden
onttrokken.

Artikel 64a
Op de voorbereiding van een besluit inzake de verlening of wijziging van een vergunning is afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 65
Het algemeen bestuur kan bij verordening gevallen aanwijzen, waarin het verbod van artikel 64
tevens geldt voor waterhoeveelheden, kleiner dan die in artikel 64, welke meldplichtig zijn ingevolge
artikel 61 jo. 62.

Hoofdstuk 9  Beschrijving van waterleidingen en kunstwerken

§ 1 Voorbereiding en vaststelling.

Artikel 66
1. Het algemeen bestuur stelt een zoveel mogelijk volledige beschrijving vast van de voor het

beheersgebied van overwegend belang zijnde waterleidingen, dienende tot aan- en afvoer van
oppervlaktewater, alsmede de daarin of daarover gelegen kunstwerken voor zover deze werken
het aan- of afvoerend vermogen beïnvloeden.

2. De beschrijving vermeldt tevens welke waterleidingen en kunstwerken door de
kwantiteitsbeheerder worden onderhouden alsmede de specificaties van dit onderhoud.

Artikel 67
Op de voorbereiding van een beschrijving is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.

Artikel 68
De vastgestelde beschrijving wordt, vergezeld van de naar voren gebrachte zienswijzen, ter
kennisneming aan gedeputeerde staten gezonden.

§ 2 Bekendmaking

Artikel 69
De vastgestelde beschrijving wordt bekendgemaakt door het doen van mededeling daarvan in een of
meer plaatselijk verschijnende dag-, nieuws- of advertentiebladen.

§ 3 Herziening

Artikel 70
De beschrijving wordt ten minste eenmaal in de tien jaren herzien. Op verzoek van het algemeen
bestuur kunnen gedeputeerde staten van deze verplichting eenmaal voor ten hoogste vijf jaren
vrijstelling verlenen.

Hoofdstuk 1 Aanleg of verbetering van waterleidingen en kunstwerken



1 Voorbereiding en vaststelling

Artikel 71
Op de voorbereiding van een besluit tot aanleg of verbetering van waterleidingen en kunstwerken,
bedoeld in artikel 66, eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 72
Het door het algemeen bestuur vastgestelde besluit, alsmede de beslissing van dit bestuur omtrent de
naar voren gebrachte zienswijzen, worden ter kennisneming gezonden aan gedeputeerde staten
alsmede aan degenen die tegen het ontwerp-besluit hun zienswijzen naar voren hebben gebracht.

Artikel 73
(vervallen)

Artikel 74
(vervallen)

Artikel 75
(vervallen)

§ 2 Relatie met beschrijving

Artikel 76
Een onherroepelijk besluit tot aanleg of verbetering van waterleidingen of kunstwerken als bedoeld in
artikel 72 wordt geacht deel uit te maken van de in artikel 66 bedoelde beschrijving.

Hoofdstuk 11 Beschrijving van boezemkaden

§ 1 Voorbereiding en vaststelling

Artikel 77
1. Het algemeen bestuur stelt een zoveel mogelijk volledige beschrijving vast van de onder zijn

beheer staande boezem-kaden.
2. De beschrijving vermeldt tevens welke boezemkaden door de beheerder worden onderhouden

alsmede de hoogte, breedte en andere afmetingen waarop de boezemkaden worden
onderhouden.
De beschrijving vermeldt voorts de in de boezemkaden aanwezige kunstwerken en de op de
kade aanwezige verhardingen.

Artikel 78
Op de voorbereiding van een beschrijving is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.

Artikel 79
De vastgestelde beschrijving wordt, vergezeld van de naar voren gebrachte zienswijzen, ter
kennisneming aan gedeputeerde staten gezonden.

§ 2 Bekendmaking

Artikel 80
De vastgestelde beschrijving wordt bekendgemaakt door het doen van mededeling daarvan in een of
meer plaatselijk verschijnende dag-, nieuws- of advertentiebladen.



§ 3 Herziening

Artikel 81
De beschrijving wordt ten minste eenmaal in de tien jaren herzien. Op verzoek van het algemeen
bestuur kunnen gedeputeerde staten van deze verplichting eenmaal voor ten hoogste vijf jaren
vrijstelling verlenen.

Hoofdstuk 12 Aanleg of verbetering van boezemkaden

§ 1 Voorbereiding en vaststelling

Artikel 82
Op de voorbereiding van een besluit tot aanleg of verbetering van boezemkaden is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 83
Het door het algemeen bestuur vastgestelde besluit, alsmede de beslissing van dit bestuur omtrent de
naar voren gebrachte zienswijzen, worden ter kennisneming gezonden aan gedeputeerde staten,
alsmede aan degenen die tegen het ontwerp-besluit hun zienswijzen naar voren hebben gebracht.

Artikel 84
(vervallen)

Artikel 85
(vervallen)

Artikel 86
(vervallen)

§ 2 Relatie met beschrijving

Artikel 87
Een onherroepelijk besluit tot aanleg of verbetering van boezemkaden wordt geacht deel uit te maken
van de in artikel 77 bedoelde beschrijving.

§ 3 Onderhoudsrapport

Artikel 88
1. Ten minste eenmaal in de tien jaren stelt het dagelijks bestuur een rapport op met betrekking tot

de onderhoudstoestand van de in artikel 77 bedoelde boezemkaden.
2. Het in het eerste lid bedoelde rapport wordt zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan

gedeputeerde staten gezonden.

Hoofdstuk 13 Toezichts- en opsporingsbevoegdheden

Artikel 89
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 53 van de Wet op de waterhuishouding wijst het dagelijks

bestuur ambtenaren aan, die zijn belast met de handhaving en het toezicht op de naleving van
het bij deze verordening bepaalde.



2. Met de opsporing van het in artikel 44 strafbaar gestelde feit zijn, naast de bij of krachtens
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 1921, 14) aangewezen ambtenaren, belast
de in het eerste lid bedoelde ambtenaren.

Hoofdstuk 14 Strafbedreiging

Artikel 90
Handelen in strijd met de bij artikel 44 vastgestelde verplichting wordt, onverminderd het bepaalde in
het Wetboek van Strafrecht, gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete
van de tweede categorie.

Hoofdstuk 15  (dit hoofdstuk is ongewijzigd gebleven) Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 91
1. Het algemeen bestuur stelt het in artikel 20 bedoelde beheersplan voor de eerste maal vast

binnen twee jaar, gerekend vanaf de dag van vaststelling van het waterhuishoudingsplan.
2. Een beheersplan ter uitvoering van de provinciale verordening waterkwaliteitsbeheer

Noord-Holland, dat is goedgekeurd voor de inwerkingtreding van deze verordening, behoudt
zijn geldigheid totdat het is vervangen door een beheersplan op grond van deze verordening.

Artikel 92
Voor de toepassing van artikel 20, tweede lid onderdeel d, wordt voor de eerste vaststelling van het
beheersplan als voorafgaande planperiode aangemerkt een periode van ten minste vier jaar
voorafgaande aan de eerste planperiode.
Artikel 93
De Algemene Termijnenwet (Stb. 1964, 314) is op deze verordening van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 94
Een vergunning of ontheffing, verleend op grond van enige keurbepaling ter zake van het afwijken
van een in een peilbesluit genoemd peil, wordt voor de toepassing van deze verordening beschouwd
als een ontheffing, verleend op grond van deze verordening.

Artikel 95
1. Het algemeen bestuur stelt ten aanzien van oppervlaktewateren onder zijn beheer zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van twee jaar na het van kracht worden van deze
verordening, peilbesluiten vast.

2. Een peilbesluit, dat voor de dag van inwerkingtreding van deze verordening is goedgekeurd,
wordt voor de toepassing van deze verordening beschouwd als een peilbesluit in de zin van de
wet en van deze verordening.

3. Een peilbesluit, dat voor de dag van inwerkingtreding van deze verordening ter goedkeuring is
ingezonden, wordt behandeld volgens de bepalingen van de wet en van deze verordening.

Artikel 96
Deze verordening is niet van toepassing op:
a het hoogheemraadschap van Rijnland;
b het hoogheemraadschap Amstel en Vecht;
c het waterschap De Vecht.

Artikel 97
1 .De hoofdstukken 5 en 7 tot en met 14 (peilbesluit, registratie en vergunning, beschrijving en

aanleg en verbetering van waterleidingen, kunstwerken en boezemkaden) zijn niet van
toepassing op het beheersgebied van Amstel en Vecht als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede



lid van het Reglement, dit met uitzondering van het gebied bedoeld in artikel 4, tweede lid van
dat reglement.

2. De verordening is niet van toepassing op de in Noord-Holland gelegen wateren die in
kwantiteitsbeheer zijn bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 98
Het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Holland wordt als volgt
gewijzigd:
Ia artikel 120, nummer 13, wordt gelezen als volgt:

13. De beslissing tot het uitvoeren van werken en omtrent de wijze van uitvoering van alle
nieuwe of buitengewone werken en het veranderen, inkrimpen of opheffen van bestaande
werken, voor zover het niet betreft de aanleg of verbetering van werken, als bedoeld in de
Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen.

b. artikel 120, nummer 28, wordt gelezen als volgt:
28. Het bepalen van de afmetingen van de werken bij het waterschap in onderhoud, voor zover
die afmetingen niet zijn vermeld in het Bijzondere Reglement van bestuur en voor zover het niet
betreft werken als bedoeld in de Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen.

c. artikel 120, nummer 29, vervalt.
d. artikel 120a, tweede lid, wordt gelezen als volgt:

2. Daarbij kan niet worden overgedragen de bevoegdheid, genoemd in artikel 120, onder de
nummers 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 27, 28, 30 en 31.

e. artikel 121, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
1. Alvorens te kunnen werken behoeven de besluiten omtrent de punten onder nummers 2, 6,
10, 11 - voor zoveel betreft de regeling van het eventueel pensioen - 12, 17, 19, 20 - met
uitzondering van die betreffende rechtsgedingen tegen de Staat en de provincie - 27 - voor
zoveel betreft keuren of politieverordeningen - en 28 van het vorig artikel genoemd, de
goedkeuring van gedeputeerde staten.

Artikel 99
In het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en Westfriesland worden de volgende wijzigingen gebracht:
a .artikel 72, nummer 16, wordt gelezen als volgt:

16. Het doen uitvoeren van werken, alsmede het doen veranderen of opheffen van bestaande
werken, voor zover het niet betreft de aanleg of verbetering van werken als bedoeld in de
Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen.

b. artikel 72, nummer 36, vervalt.
c. artikel 72a, tweede lid, wordt gelezen als volgt:

2. Daarbij kunnen niet worden overgedragen de bevoegdheden, genoemd in artikel 72, onder de
nummers 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 37 en 38.

d. artikel 75, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
1 .Alvorens te kunnen werken, behoeven de besluiten van het algemeen bestuur, bedoeld in
artikel 72 onder de nummers 6, 7, 8, 9, 10 - voor zoveel betreft de regeling van het eventueel
pensioen - 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 - met uitzondering van die
betreffende rechtsgedingen tegen de Staat en de provincie - 31, 32 - voor zoveel betreft keuren -
33 en 35, alsmede de besluiten van het algemeen bestuur, bedoeld in de artikelen 73 en 74, de
goedkeuring van gedeputeerde staten.

Artikel 100
Deze verordening treedt in werking op een door Gedeputeerde Staten te bepalen datum.
Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Toezichtverordening op
den Waterstaat, alsmede de artikelen 10, 11, 12, eerste lid, 13 tot en met 21 van de Verordening
waterkwaliteitsbeheer Noord-Holland.



Artikel 101
Waar in deze verordening wordt gesproken van het algemeen bestuur, dient voor het heemraadschap
De Wieringermeer te worden gelezen het college van Dijkgraaf en Heemraden.

Artikel 102
Het bepaalde in de artikelen 22 tot en met 24 vervalt zodra er in het beheersgebied een
inspraakverordening als bedoeld in de ontwerp-Waterschapswet in werking is getreden, die in ieder
geval betrekking heeft op de voorbereiding van het in artikel 20 bedoelde beheersplan en, indien de
beheerder peilbesluiten moet vaststellen, op de in artikel 32 bedoelde peilbesluiten.

Artikel 103
Voor de afkondiging van deze verordening stellen gedeputeerde staten de nummering van de
artikelen opnieuw vast, brengen de in deze verordening voorkomende aanhalingen van de artikelen
met de nieuwe nummering in overeenstemming en doen daarvan afkondiging in het provinciaal blad.

Artikel 104
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op de waterhuishouding en
waterkeringen Noord-Holland.

BIJLAGEN:

Bijlage bij artikel 32, tweede lid
Gevallen waarin kwantiteitsbeheerders vrijgesteld zijn van de verplichting tot het vaststellen van een
peilbesluit:
de oppervlaktewateren gelegen in:
- De Amsterdamse waterleidingduinen;
- De Kennemerduinen;
- Het Noordhollandse duinreservaat;
- De Boswachterij Schoorl, alsmede
- het duingebied gelegen ten noorden van de Hondsbossche Zeewering, in het noorden begrensd

door Huisduinen en in het oosten begrensd door de polder Koegras respectievelijk de Zijpe en
Hazepolder.

Bijlage bij artikel 58
Gevallen waarin kwantiteitsbeheerders een waterakkoord dienen te sluiten:
- De aanvoer uit oppervlaktewateren onder beheer van het hoogheemraadschap van de

Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier ten behoeve van de watervoorziening in
oppervlaktewateren welke in beheer zijn bij de volgende kwantiteitsbeheerders:
- Het Lange Rond;
- De Waterlanden;
- Groot Geestmerambacht;
- West-Friesland;
- Hollands Kroon,
alsmede de afvoer naar oppervlaktewateren onder beheer van het hoogheemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier ten behoeve van de afwatering vanuit het
beheersgebied van genoemde beheerders.

- De aanvoer uit oppervlaktewateren onder beheer van het hoogheemraadschap Amstel en Vecht
ten behoeve van de watervoorziening in oppervlaktewateren welke in beheer zijn bij de
gemeente Amsterdam.

- De aanvoer uit oppervlaktewateren onder beheer van het hoogheemraadschap van Rijnland ten
behoeve van de watervoorziening in oppervlaktewateren welke in beheer zijn bij het waterschap
Groot-Haarlemmermeer, alsmede de afvoer naar oppervlaktewater onder beheer van het



hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van de afwatering vanuit het beheersgebied van
het waterschap Groot-Haarlemmermeer.

Aan deze tekstuitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Een integrale tekstuitgave zal
verschijnen in het provinciaal blad na een nadere inhoudelijke wijziging van de verordening.
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