
Besluit G-3-I 2017-814-1

GEMEENSCHAPPELIJK BESLUIT

Provinciale Staten van Groningen, Drenthe en Fryslân;

gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Groningen van 7 november 2017, nr.
2017090687, Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 oktober 2017, kenmerk4413.212017003062,
en Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 november 2017, nr. 1460470;

gelet op de artikelen 2 en 6 van de Waterschapswet en de artikelen 1.1 en 3.2 van de Waterwet;

BESLUITEN, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I

Het Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest 2008 wordt gewijzigd als volgt

A. ln artikel 1 , onder b, wordt "in artikel 1 1 , eerste lid, van de wet" vervangen door: in artikel 12,

tweede lid, onder a, van de wet en artikel 1.1, onder f, van de Wet basisregistratie personen.

B. ln artikel 1, wordt onderdeel f, vervangen door:

f. watersysteem: watersysteem als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Watenruet.

C. Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel g door een
puntkomma, toegevoegd de onderdelen h en i, die komen te luiden als volgt:

h. beheerder: beheerderals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van deWatenivet;
i. beheer: beheer als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet.

D. Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

4. Woonboten die zijn afgemeerd nabij de grens van een waterschap zoals die is aangegeven op
de in het tweede lid bedoelde kaart, worden geacht tot het gebied van het waterschap te be-

horen van waaruit zij toegankelijk zijn.

E. Artikel4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. De taak van het waterschap is de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren
van afvalwater in zijn gebied voorzover deze taak of onderdelen daarvan niet aan andere
overheidslichamen is opgedragen.
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2. Het tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, wordt vervangen en komt te luiden als volgt:

De taak, bedoeld in het eerste lid, omvat:

a. het beheer van het watersysteem, met uitzondering van dat vaarwegbeheer waarvoor bij of
krachtens wet of bij provinciale verordening een andere beheerder is aangewezen;

3. Het tweede lid, onder c, wordt verletterd tot onderdeel b en in dit onderdeel wordt onder 1

"waterkwaliteitsbeheerder" vervangen door "waterschap" en wordt "artikel 15a, eerste lid, van

de Wet verontreiniging oppervlaktewateren" vervangen door: artikel 3.4, eerste lid, van de
Waterwet.

4. ln het tweede lid wordt aan het eind het, tot onderdeel b verletterde c, onderdeel 2, de volgende
zinsnede toegevoegd:

hieronder mede begrepen de doelmatige uitoefening van deze taakonderdelen met betrekking
tot zuiveringsslib afkomstig vanuit het beheergebied van een ander waterschap.

F. ln artikel 6, onder c, wordt "leden" vervangen door: lid

G. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. ln artikel 7, eerste lid, wordt "de Kamer van Koophandel Noord-Nederland" vervangen door:

de Kamer van Koophandel.

2. Aan artikel 7 wordt een derde lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

Voor de categorie natuurterreinen wordt door de Vereniging van Bos- en Natuurterrein-

eigenaren een vertegenwoordiger benoemd.

H. ln artikel 10, eerste lid, wordt na "nieuwe samenstelling" toegevoegd: of zo spoedig mogelijk
daarna.

l. Artikel 11, tweede lid, komt te vervallen en de aanduiding van het eerste lid "1." komt te vervallen.

J. De artikelen 21 en 22 vervallen.

K. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onder a, wordt vervangen door:

a. beslissingen tot aanleg of verbetering van waterstaatswerken waarvan in betekenende mate
een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie te verwachten is;

2. Aan het eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel b door een
puntkomma, toegevoegd een onderdeel c, dat komt te luiden:

c. het besluit tot vaststelling of wijziging van een calamiteitenplan als bedoeld in artikel 5.29,
eerste lid, van de Waterwet.
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ARTIKEL II

De kaart, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest
2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bij dit besluit behorende en daar onderdeel van uitmakende
kaart.

ARTIKEL III

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het
Provinciaal Blad waarin dit besluit is geplaatst.

2. Voor de provincie Groningen werkt ARTIKEL l, onderdeel E, terug tot en met 12 juli 2016.
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Groningen, 13 december 2017

Provinciale Staten van Groningen,

voorzitter

mevrouw H. Engels-van Nijen, griffier

Assen, 13 december2017
Provinciale VA

mevrouw drs. J

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

Leeuwarden, 20 december 2017

Provinciale Staten van Fryslån,

A.A.M. Brok, voorzitter

G.W. Huisman, griffier
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GEMEENSCHAPPELIJK BESLUIT

Provinciale Staten van Groningen en Drenthe;

gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Groningen van 7 november 2017, nr
2017090686, en Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 oktober 2017, kenmerk
44t3.2t2017003062;

gelet op de artikelen 2 en 6 van de Waterschapswet en de artikelen 1.1 en 3.2 van de Waterwet;

BESLUITEN, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I

Het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa's 2008 wordt gewijzigd als volgt:

A. ln artikel 1 , onder b, wordt "in artikel 1 1 , eerste lid, van de wet" vervangen door: in artikel 12,

tweede lid, onder a, van de wet en artikel 1.1, onder f, van de Wet basisregistratie personen.

B. ln artikel 1, wordt onderdeel f, vervangen door:

f. watersysteem: watersysteem als bedoeld in artikel 1.'1, eerste lid, van de Watenryet.

C. Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel g door een
puntkomma, toegevoegd de onderdelen h en i, die komen te luiden als volgt:

h. beheerder: beheerder als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet;
i. beheer: beheer als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wateruvet.

D. Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

4. Woonboten die zijn afgemeerd nabij de grens van een waterschap zoals die is aangegeven op
de in het tweede lid bedoelde kaart, worden geacht tot het gebied van het waterschap te be-

horen van waaruit zij toegankelijk zijn.

E. Artikel4 wordt gewijzigd als volgt:

'1. Het eerste lid komt te luiden als volgt:

De taak van het waterschap is de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren
van afvalwater in zijn gebied voorzover deze taak of onderdelen daarvan niet aan andere
overheidslichamen is opgedragen.



Besluit G-3-II 2017-814-1

2. Het tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, wordt vervangen en komt te luiden als volgt:

De taak, bedoeld in het eerste lid, omvat:
a. het beheer van het watersysteem, met uitzondering van dat vaarwegbeheer waarvoor bij of

krachtens wet of bij provinciale verordening een andere beheerder is aangewezen;

3. Het tweede lid, onder c, wordt verletterd tot onderdeel b en in dit onderdeel wordt onder 1

"waterkwaliteitsbeheerder" vervangen door "waterschap" en wordt "artikel 15a, eerste lid, van
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren" vervangen door: artikel 3.4, eerste lid, van de
Wateruvet.

4. ln het tweede lid wordt aan het eind het, tot onderdeel b verletterde c, onderdeel 2, de volgende
zinsnede toegevoegd:

hieronder mede begrepen de doelmatige uitoefening van deze taakonderdelen met betrekking
tot zuiveringsslib afkomstig vanuit het beheergebied van een ander waterschap.

F. ln artikel 6, onder c, wordt "leden" vervangen door: lid

G. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. ln artikel 7, eerste lid, wordt "de Kamer van Koophandel Noord-Nederland" vervangen door: de
Kamervan Koophandel.

2. Aan artikel 7 wordt een derde lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

3. Voor de categorie natuurterreinen wordt door de Vereniging van Bos- en Natuurterrein-
eigenaren een vertegenwoordiger benoemd.

H. ln artikel 10, eerste lid, wordt na "nieuwe samenstelling" toegevoegd: of zo spoedig mogelijk
daarna.

L Artikel 11, tweede lid, komt te vervallen en de aanduiding van het eerste lid "1." komt te vervallen.

J. De artikelen 21 en 22 vervallen

K. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

l. Het eerste lid, onder a, wordt vervangen door:

a. beslissingen tot aanleg of verbetering van waterstaatswerken waarvan in betekenende mate
een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie te verwachten is;.

2. Aan het eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel b door een
puntkomma, toegevoegd een onderdeel c, dat komt te luiden:

c. het besluit tot vaststelling of wijziging van een calamiteitenplan als bedoeld in artikel 5.29,
eerste lid, van de Waterwet.
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ARTIKEL II

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het
Provinciaal Blad waarin dit besluit is geplaatst.

2. Voor de provincie Groningen werkt ARTIKEL I, onderdeel E, terug tot en met 12 juli 2016.
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Groningen, 13 december 2017

Provinciale Staten van Groningen,

I

voorzitter

mevrouw H. Engels-van Nijen, griffier

0

Assen, 13 december2017
Provinciale Staten

mevrouw

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier
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GEMEENSCHAPPEL¡JK BESLUIT

Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe;

gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 31 oktober 2017, kenmerk
20170346443, en Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 oktober 2017, kenmerk
4413.212017003062;

gelet op de artikelen 2 en 6 van de Waterschapswet en de artikelen 1.1 en 3.2 van de Waterwet;

BESLUITEN, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft

vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I

Het Reglement voor het waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gewijzigd als volgt:

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

5. Woonboten die zijn afgemeerd nabij de grens van een waterschap zoals die is aangegeven op de
in het tweede lid bedoelde kaart, worden geacht tot het gebied van het waterschap te behoren van
waaruit zij toegankelijk zijn.

ARTIKEL II

De kaart, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Reglement voor het waterschap Drents Overijsselse
Delta wordt gewijzigd overeenkomstig bij dit besluit behorende en daar onderdeel van uitmakende
kaart.

ARTIKEL I¡I

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal
Blad waarin dit besluit is geplaatst.
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Zwolle, 13 december 2017
Provinciale Staten van Overijssel,

mevrouw J.G. Beukers-Maatje MGM, voorzitter

mevrouw R. Wiggers, griffier

Assen, 13 december2017
Provinciale Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Kl

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier



Besluit G-3-IV 2017-814-1

GEMEENSCHAPPELIJK BESLUIT

Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe;

gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 31 oktober 2017, kenmerk

20170346443, en Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 oktober 2017, kenmerk

4413.212017003062;

gelet op de artikelen 2 en 6 van de Waterschapswet en de artikelen 1.1 en 3.2van de Waterwet;

BESLUITEN, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I

Het Reglement voor het waterschap Vechtstromen wordt gewijzigd als volgt:

A. ln artikel 1, onder d, wordt "in artikel 1'1, eerste lid, van de wet" vervangen door: in artikel 12,

tweede lid, onder a, van de wet.

B. Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt

5. Woonboten die zijn afgemeerd nabijde grens van een waterschap zoals die is aangegeven op

de in het tweede lid bedoelde kaart, worden geacht tot het gebied van het waterschap te

behoren van waaruit zij toegankelijk zijn.

C. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt

1. ln artikel 7, eerste lid, wordt "worden door de kamer van koophandel Oost Nederland en Noord

Nederland tezamen drie vertegenwoordigers benoemd" vervangen door: worden drie

vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koophandel, op gezamenlijke voordracht van

de regionale raad van de regio Noord en de regio Oost.

2. Aan artikel 7 wordt een derde lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

3. Voor de categorie natuurterreinen wordt door de Vereniging van Bos- en Natuurterrein-

eigenaren een vertegenwoordiger benoemd.

D. ln artikel 10, eerste lid, wordt na "nieuwe samenstelling" toegevoegd: of zo spoedig mogelijk
daarna.

E. Artikel 11, tweede lid, komt te vervallen en de aanduiding van het eerste lid "1." komt te vervallen
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ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal

Blad waarin dit besluit is geplaatst.
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Zwolle, 13 december 2017
Provinciale Staten van Overijssel,

mevrouw J.G. Beukers-Maatje MGM, voorzitter

mevrouw R. Wiggers, griffier

Assen, 13 december 2017
Provinciale Staten van

mevrouw drs

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

ijnsm
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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 oktober 2017, kenmerk
4413.212017003062;

gelet op de artikelen 2 en 6 van de Waterschapswet;

BESLUITEN:

ART¡KEL I

lngetrokken worden

Kiesreglement voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Reest en Wieden en Velt
en Vecht;
Overgangsreglement voor het waterschap Noorderzijlvest;
Overgangsreglement voor het waterschap Hunze en Aa's;

Overgangsreglement voor het waterschap Reest en Wieden;
Overgangsreglement voor het waterschap Velt en Vecht;
Verdelingsverordening kosten peilbeheersing Meppelerdiep 1 994.

ARTIKEL II

Van rechtswege is komen te vervallen

Verordening waterkering Noord-Nederland.

ARTIKEL II¡

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal
Blad waarin dit besluit is geplaatst.

Assen, 13 december 2017
Provinciale Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier


