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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 18 december 2006, nr. 2006-71614, tot bekend
making van de wijziging van het reglement van
bestuur voor het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

4	Artikel 18, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:
b	voorzover het betreft onderwerpen die in een
daaraan voorafgaande, niet geopende ver
gadering aan de orde waren gesteld.
5	Artikel 37 komt te luiden:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 30 oktober 2006, onder nr. 14, het
volgende besluit hebben genomen:

Artikel 37
De artikelen 17, eerste tot en met derde lid, en 18 zijn
ten aanzien van de vergaderingen van het college van
dijkgraaf en hoogheemraden van overeenkomstige toe
passing.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

II	Dit besluit treedt op 1 januari 2007 in werking.

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
Haarlem, 30 oktober 2006
gelet op artikel 2 van de Waterschapswet;
Provinciale Staten voornoemd,
besluiten:

I	Het reglement van bestuur voor het hoogheem
raadschap Hollands Noorderkwartier te wijzigen
als volgt:

A.P. van der Meché, voorzitter

C.A. Peters, griffier
1	De taken van het hoogheemraadschap omvatten
mede de zorg voor de primaire waterkering
langs de Noordzee op Texel. In verband daar
mee wordt de bij het reglement behorende
kaart nr. 3 vervangen door een nieuwe kaart
nr. 3 (bijlage).
2	Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd,
luidende:

Dit besluit van provinciale staten is goedgekeurd bij
besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d.
5 december 2006, nr. HDJZ/WAT/1876.

Uitgegeven op 21 december 2006
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Artikel 7a
De zittingsduur van de in 2003 gekozen leden of van de
nadien ter voorziening in een vacature benoemde leden
van het algemeen bestuur wordt verlengd tot 1 oktober
2009.

3	De artikelen 13 tot en met 16, de artikelen 19 tot
en met 21 en de artikelen 35, 36 en 38 komen te
vervallen.



H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris

Directie/sector: BEL/WAT
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

Kaart 3: De zorg voor primaire waterkeringen en het beheer van vaarwegen
Legenda
Primaire waterkeringen
Vaarwegen
Beheergebied hoogheemraadschap
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Oktober 2006
Kaart als bedoeld in:
art. 3, lid 4 en lid 5
van het Reglement van bestuur
voor het hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

