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Onderwerp 
Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant 

 

 

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d.  …..  2018;  

 

Gelet op de Waterwet; 

 

Gelet op artikel 145 en 146 van de Provinciewet; 

 

Gelet op artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet; 

 

Overwegende dat Provinciale Staten op 20 november 2009 de Verordening 

water Noord-Brabant hebben vastgesteld; 

 

Overwegende dat Provinciale Staten het noodzakelijk achten de begrenzingen 

van de gebieden voor normen voor wateroverlast bij te stellen; 

 

Overwegende dat Provinciale Staten het noodzakelijk achten de aanwijzing en 

normering van regionale waterkeringen aan te passen; 

 

Overwegende dat Provinciale Staten het daarnaast wenselijk achten de in die 

verordening opgenomen kaarten en tabellen in overeenstemming te brengen met 

reeds vastgesteld beleid; 

 

Overwegende dat er nog enkele aanpassingen van juridisch-technische aard 

noodzakelijk zijn; 

 

Overwegende dat Provinciale Staten daartoe de Verordening water Noord-

Brabant wensen te wijzigen. 
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Besluiten vast te stellen de volgende verordening:  

 

Artikel I Wijzigingen 

De Verordening water Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. In artikel 1.1, onder o, wordt “waterschap Zeeuwse Eilanden” vervangen 
door: waterschap Scheldestromen.  

 

B. Artikel 2.4, zesde lid, komt te luiden: 

6. Gedeputeerde Staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, vast 

voor welk tijdstip en met welke frequentie de verslagen, bedoeld in het 

eerste en derde lid, worden uitgebracht. 

 

C. Artikel 3.15, tweede lid, komt te luiden: 

2. Het dagelijks bestuur informeert Gedeputeerde Staten over de 

voorbereiding van waterschapsbeleid betreffende de bescherming van 

gebieden die aangewezen zijn als Natura 2000-gebied als bedoeld in 

artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming of begrensd zijn 

als natte natuurparel in bijlage IV van deze verordening. 

 

D. Bijlage I komt te luiden: 

(Deze kaarten worden ten behoeve van de inspraak separaat ter inzage 

gelegd) 

 

E. Bijlage II komt te luiden: 

(Deze kaarten worden ten behoeve van de inspraak separaat ter inzage 

gelegd) 

 

F. In Bijlage III, Lijst B: Vaarwegen en havens in beheer bij gemeenten 

wordt 

 

Vaarwegbeheerder Vaarweg/haven 

Gemeente Breda De Werve en overige wateren binnen 

de bebouwde kom van Breda 

 

vervangen door: 

 

Vaarwegbeheerder Vaarweg/haven 

Gemeente Breda Het deel van de Mark Bovenstrooms van 

de Singel tot aan hectometerpaal 0,0 en 

de overige wateren binnen de bebouwde 

kom van Breda, inclusief de Krouwelaar, 

Belcrum en de Nieuwe Haven 

 

 



 

  3/3 

Datum 

23 januari 2018 

Documentnummer 

 

G. Bijlage IV komt te luiden: 

(Deze kaarten worden ten behoeve van de inspraak separaat ter inzage 

gelegd) 

 

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 

uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.  

 

Artikel III Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Derde wijzigingsverordening 

Verordening water Noord-Brabant.  

 

 

 
 

’s-Hertogenbosch, (datum) 

Provinciale Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter de griffier 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mr. K.A.E. ten Cate 
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