
Provinciaal Blad 1997/50

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 augustus 1997 nr. 97-514203 ter
afkondiging van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 2 december 1996 nr. 98,
tot vaststelling van de Verordening waterkwaliteitsbeheer Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier 1997.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 136 van de Provinciewet en gelet op het bepaalde sub
III van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 2 december 1996 nr. 98, tot
wijziging van de Verordening waterkwaliteitsbeheer Noord-Holland 1993 bekend, dat door
Provinciale Staten van Noord-Holland in hun vergadering van 2 december 1996, onder nr. 98 is
vastgesteld hetgeen volgt.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 19 november 1996 nr. 98;

gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

besluiten:

I vast te stellen de navolgende verordening

1 Begrippen

Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:
a de wet: de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
b kwaliteitsbeheerder: het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands

Noorderkwartier;
c dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de kwaliteitsbeheerder;
d algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de kwaliteitsbeheerder;
e oppervlaktewateren: de oppervlaktewateren, bedoeld in artikel 2, tenzij anders is bepaald;
f afvalstoffen: afvalstoffen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet;
g zuiveringstechnisch werk: een werk, dat is ingericht en/of wordt aangewend voor het transport

en/of de behandeling van afvalstoffen, en dat in beheer is bij de kwaliteitsbeheerder of waarvan
de exploitatiekosten geheel of gedeeltelijk door deze worden vergoed;

h riolering: bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater;
i lozen/lozing: het brengen van afvalstoffen in oppervlaktewateren of op zuiveringstechnische

werken;
j kwaliteitsbeheer: de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, inclusief de waterbodem,

waaronder mede wordt verstaan het realiseren en exploiteren van zuiveringstechnische werken,
de beslissing omtrent lozingsvergunningen op grond van de wet en het opleggen van heffingen;

k 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. 1989, 285) en het verlenen van medewerking
aan het kwaliteitsbeheer ingevolge artikel 5;

l lozingsvergunning: een vergunning, bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, van de wet;
m aansluitvergunning: een vergunning tot aansluiting van een riolering op een zuiveringstechnisch

werk;
n vervuilingseenheid:



1e voor zuurstofbindende stoffen: een inwonersequivalent, vertegenwoordigend het gebruik
van 136 gram zuurstof per etmaal;

2e voor andere stoffen: voor elke soort van die stoffen afzonderlijk een gewichtshoeveelheid
per tijdseenheid;

o vervuilingswaarde: het aantal vervuilingseenheden en/of zouteenheden dat als maatstaf dient
voor de berekening van de aanslag in de heffing;

p zouteenheid: het product V x (Z-250), met de uitkomst één, waarin V = het volume in 1.000 m3

van de lozing per jaar en Z = het Cl-iongehalte in g/m3 van de lozing;
q woonruimte: een ruimte die blijkens haar inrichting bestemd is als een afzonderlijk geheel te

voorzien in woongelegenheid;
r bedrijfsruimte: een ruimte niet zijnde een woonruimte;
s reglement: het reglement van bestuur voor de kwaliteitsbeheerder.

Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de oppervlaktewateren, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de
wet, voor zover die zijn gelegen in het beheersgebied, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van het
reglement.

2 Taken en bevoegdheden

Artikel 3
De kwaliteitsbeheerder is, onverminderd het overigens bij zijn reglement bepaalde, en met uitsluiting
van derden, belast met het kwaliteitsbeheer. Hiertoe behoort ten minste:
a het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van lozingsvergunningen;
b het tot stand brengen, in stand houden, verbeteren en exploiteren van zuiveringstechnische

werken;
c het in beheer en onderhoud overnemen van gemeentelijke werken - niet behorende tot

rioleringen - welke zijn ingericht en/of worden aangewend voor transport en/of behandeling van
afvalstoffen.

Artikel 4
De bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van een lozingsvergunning of tot weigering
daarvan is toegekend aan het dagelijks bestuur.

Artikel 5
1 Alvorens zich uit te spreken over de noodzaak of de wenselijkheid tot het ten behoeve van het

kwaliteitsbeheer doorspoelen van oppervlaktewateren, pleegt het dagelijks bestuur overleg met
het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, dat het kwantiteitsbeheer heeft over de
desbetreffende oppervlaktewateren.

2 In geval van een noodsituatie of van zodanig ernstige omstandigheden dat naar het oordeel van
het dagelijks bestuur ten behoeve van het kwaliteitsbeheer spoedeisende maatregelen zijn
geboden, doet het daarvan mededeling aan gedeputeerde staten, aan het bestuur van het
openbaar lichaam, bedoeld in het eerste lid, en in voorkomend geval aan de desbetreffende
directie van de Rijkswaterstaat.

3 Geschillen tussen de onderscheiden besturen met betrekking tot het doorspoelen en de daarmee
verband houdende kosten worden beslist door gedeputeerde staten.

Artikel 6
1 In daarvoor naar het oordeel van de kwaliteitsbeheerder in aanmerking komende gevallen

kunnen werkzaamheden ten behoeve van, of verband houdende met het kwaliteitsbeheer worden
verricht door derden.

2 De kwaliteitsbeheerder sluit in zodanige gevallen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde
werkzaamheden een overeenkomst met de betrokkenen.



3 De kosten van de krachtens de overeenkomst uitgevoerde of uit te voeren werken komen voor
rekening van de kwaliteitsbeheerder, tenzij anders wordt overeengekomen.

3 Lozingsverordening

Artikel 7
1 Het algemeen bestuur stelt met betrekking tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van

lozingsvergunningen een verordening vast.
2 De in het eerste lid bedoelde verordening geeft het algemeen bestuur onder meer regelen met

betrekking tot de aanvraag tot het verlenen, wijzigen of intrekken van lozingsvergunningen.

4 Zuiveringstechnische werken

Artikel 8
1 Onverminderd hetgeen in het reglement is bepaald omtrent het vereist van goedkeuring door

gedeputeerde staten van een besluit van het algemeen bestuur aangaande het oprichten of
aanleggen van een zuiveringstechnisch werk, doet het dagelijks bestuur zo spoedig mogelijk
mededeling aan gedeputeerde staten van een besluit tot het oprichten of aanleggen van een
zuiveringstechnisch werk en van een besluit tot het wijzigen van de aard of de capaciteit van
zodanig werk.

2 Alvorens de kwaliteitsbeheerder een besluit neemt, als bedoeld in het eerste lid, pleegt het
terzake overleg met de betrokken gemeente of gemeenten en met het dagelijks bestuur van het
openbaar lichaam, dat het kwantiteitsbeheer heeft over de oppervlaktewateren waarop het
effluent van het zuiveringstechnisch werk zal worden of wordt geloosd.

3 Een besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt ingezonden aan gedeputeerde staten in een door
hen te bepalen aantal. Bedoeld besluit gaat vergezeld van het daarbij behorende plan en van de
op dat besluit betrekking hebbende kostenbegroting.

5 Aansluitverordening

Artikel 9
1 Het algemeen bestuur stelt met betrekking tot het aansluiten van rioleringen op

zuiveringstechnische werken een verordening vast.
2 In de in het eerste lid bedoelde verordening geeft het algemeen bestuur onder meer regelen met

betrekking tot de aanvraag tot het verlenen, wijzigen of intrekken van een aansluitvergunning.

6 Gemeentelijk rioleringsplan

Artikel 10
1 Het provinciaal waterhuishoudingsplan als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet op de

waterhuishouding kan gemeenten of gedeelten van gemeenten aanwijzen, waarvoor de
vaststelling van de gemeentelijke rioleringsplannen door de gemeenteraden en de uitvoering
daarvan binnen een bij het waterhuishoudingsplan te bepalen termijn noodzakelijk wordt geacht.

2 Alvorens over te gaan tot een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid plegen gedeputeerde staten
overleg met het bestuur van de betrokken gemeente of gemeenten.

Heffingen en bijdragen

Artikel 11
1 Ter bestrijding van de kosten van het kwaliteitsbeheer en/of het zoutbestrijdingsbeheer stelt het

algemeen bestuur bij verordening als bedoeld in artikel 22, tweede lid van de wet, een heffing
en/of bijdrage in, als bedoeld in artikel 17 van de wet.

2 Bij de in het eerste lid bedoelde verordening wordt tevens het per vervuilingseenheid en/of
zouteenheid verschuldigde bedrag vastgesteld.



Artikel 12
In de in artikel 11 bedoelde verordening wordt aangegeven welke lozers aan de
verontreinigingsheffing onderworpen worden.

8 Onderzoek en samenwerking

Artikel 13
1 Het dagelijks  bestuur stemt zijn programma’s van onderzoek af op gelijksoortige programma’s

van aangrenzende openbare lichamen, belast met kwaliteitsbeheer. Voor zover zulks zich
verdraagt met het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, wisselt zij de
resultaten van hun onderzoekingen uit, legt deze voor een ieder ter inzage en brengt ze ter kennis
van gedeputeerde staten.

2 Het dagelijks bestuur werkt waar zulks gewenst en doelmatig is, met de in het eerste lid
bedoelde openbare lichamen samen op chemisch, biologisch, technisch en administratief gebied.

3 Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat op chemisch, biologisch en technisch gebied
onderling, met de provincie Noord-Holland en met het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling en de directie Noord-Holland van de
Rijkswaterstaat regelmatig overleg wordt gepleegd.

Artikel 14
1 De gegevens van het in het eerste lid van artikel 4 van het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en

metingen oppervlaktewateren (Stb. 1983, 606) bedoelde onderzoek met betrekking tot
oppervlaktewateren onder beheer van de kwaliteitsbeheerder dienen zo spoedig mogelijk te
worden gezonden aan gedeputeerde staten.

2 Het overzicht bedoeld in het tweede lid van artikel 9 van het in het vorige lid genoemde besluit
wordt gelijktijdig met de toezending aan de in dat artikel genoemde ministers in afschrift
toegezonden aan gedeputeerde staten.

Artikel 15
Ter uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen gedeputeerde staten, na overleg met het
betrokken dagelijks bestuur, coördinerend optreden.

Artikel 16
Voor zover in deze verordening niet anders is bepaald worden de uitvoering en de handhaving van
deze verordening opgedragen aan het dagelijks bestuur.

Artikel 17
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening waterkwaliteitsbeheer Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier 1997.

II De onderhavige verordening in werking te doen treden op een door gedeputeerde staten te
bepalen datum na publicatie in het Provinciaal blad van Noord-Holland.

III Gedeputeerde staten te machtigen tot hernummering van de gewijzigde en overgebleven
artikelen over te gaan en voor een integrale tekstuitgave zorg te dragen.

Haarlem, 6 augustus 1997

Gedeputeerde Staten voornoemd,

A.J.A. Jongerius, (loco) griffier.



F. Tielrooij, voorzitter.

Uitgegeven op 21 augustus 1997

De Griffier der Staten van Noord-Holland.

goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 april 1997, no. HW/RH
97/5619.



Provinciaal blad 1997/49

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 augustus 1997 nr. 97-514203 tot bepaling
van de datum van inwerkingtreding van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 2
december 1996, nr. 98, tot vaststelling van de Verordening waterkwaliteitsbeheer Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier 1997.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken bekend dat door hen in hun vergadering van 6 augustus 1997 nr. 97-514203 is vastgesteld
hetgeen volgt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

gelet op het bepaalde onder II van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 2
december 1996, nr. 98 tot vaststelling van de Verordening waterkwaliteitsbeheer Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier 1997 - goedgekeurd door de Minister van Verkeer en
Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, bij besluit van 21 april 1997 nr. HW/RH 97/5619 - waarbij is bepaald dat de
Verordening waterkwaliteitsbeheer Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 1997, in
werking treedt op een door gedeputeerde staten te bepalen datum na publicatie in het Provinciaal Blad
van Noord-Holland;

gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

besluiten:

I te bepalen dat de Verordening waterkwaliteitsbeheer Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier 1997 in werking treedt met ingang van 1 september 1997;

II te bepalen dat hun besluit van 11 mei 1993 nr. 93-512049, ter afkondiging van het besluit van
Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 14 december 1992, nr. 59, tot vaststelling van de
Verordening waterkwaliteitsbeheer Noord-Holland 1993 wordt ingetrokken met ingang van 1
september 1997.

Haarlem, 6 augustus 1997

Gedeputeerde Staten voornoemd,

A.J.A. Jongerius, (loco) griffier.

F. Tielrooij, voorzitter.

Uitgegeven op 21 augustus 1997

De Griffier der Staten van Noord-Holland.
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