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Eerste Wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant
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Bijlage(n)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 4 februari 2013;
Gelet op artikel 3.10 en artikel 3.11 van de Waterwet;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten belast zijn met het toezicht op de
waterschappen in Noord-Brabant ingevolge de Waterschapswet en Waterwet;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten de werkwijze bij het toezicht hebben
herijkt aan de Agenda van Brabant en de afspraken uit het landelijk
Bestuursakkoord Water, ondertekend op 23 mei 2011 te Rotterdam;
Overwegende dat ten behoeve van deze taak een aantal informatiebepalingen
dienen te worden toegevoegd aan de Verordening water Noord-Brabant;
Gelet op het advies van de commissie voor Ecologie en Ruimte
d.d. 1 maart 2013;
Besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Artikel I Wijzigingen
De Verordening water Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A. Aan hoofdstuk 3 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:
Paragraaf 4 informatieverstrekking ten behoeve van het toezicht op een
samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer

Artikel 3.11 Voortgangsrapportage
1. Het dagelijks bestuur rapporteert jaarlijks aan Gedeputeerde Staten
over de uitvoering van het regionale waterbeheer.
2. De rapportage, bedoeld in het eerste lid, bevat informatie over de
voortgang van de uitvoering van het beheerplan, de mate waarin de
gestelde doelen worden bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen
en de voorgestelde maatregelen.
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Artikel 3.12 Nadere regels
Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de
inhoud van de rapportage, bedoeld in artikel 3.11.
Artikel 3.13 Informatie veiligheid
1. Het dagelijks bestuur informeert Gedeputeerde Staten jaarlijks voor
1 oktober over de bekende actuele tekortkomingen in het stelsel van
primaire en regionale keringen en de te nemen maatregelen ter
voorbereiding op een doeltreffend optreden bij gevaar als bedoeld in
hoofdstuk 5, paragraaf 5 van de wet.
2. In de informatie, bedoeld in het eerste lid, geeft het dagelijks bestuur
aan of er tijdelijke of bijzondere maatregelen aan de orde zijn totdat de
verbeteringswerken voor de desbetreffende keringen zijn afgerond.
Artikel 3.14 Toezending calamiteitenplan
De beheerder zendt Gedeputeerde Staten een afschrift van het vastgestelde
calamiteitenplan, bedoeld in artikel 5.29 van de Waterwet.
Artikel 3.15 Toezending ontwerp-besluiten
1. In aanvulling op artikel 80, eerste lid, van de Waterschapswet, zend het
dagelijks bestuur het ontwerp van een besluit tot vaststelling of wijziging
van een keur tegelijk met de terinzagelegging daarvan toe aan
Gedeputeerde Staten.
2. Het dagelijks bestuur informeert Gedeputeerde Staten over de
voorbereiding van waterschapsbeleid betreffende:
a. door Gedeputeerde Staten vastgestelde speerpunten in de notitie
‘Toezicht op de waterschappen in Noord-Brabant’;
b. de bescherming van gebieden die aangewezen zijn als Natura
2000-gebieden als bedoeld in artikel 1, onder n, van de
Natuurbeschermingswet of begrensd zijn als natte natuurparel in
bijlage III van deze verordening.

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.
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Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening
Verordening water Noord-Brabant.
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’s-Hertogenbosch, 22 maart 2013
Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier
mw. drs. C.J.M. Dortmans

Nummer: 3381637
Uitgegeven, 26 maart 2013
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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