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Onderwerp

Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant

Nummer

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

111/15

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 16 september 2014, nr.
3660082;

4

Gelet op de Waterwet;
Gelet op artikel 145 en 146 van de Provinciewet;
Gelet op artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet;
Gezien het advies van de Provinciale Omgevingscommissie d.d. 12 juni 2014;
Gezien het advies van de Commissie voor Ecologie en Ruimte d.d. 21
november 2014;
Overwegende dat Provinciale Staten op 20 november 2009 de Verordening
water Noord-Brabant hebben vastgesteld;
Overwegende dat de ligging en normering van regionale waterkeringen
gewijzigd dient te worden;
Overwegende dat de begrenzing van de natte natuurparels, beschermde
gebieden waterhuishouding en attentiegebieden aangepast moet worden;
Overwegende dat er een aanwijzing dient plaats te vinden van
vaarwegbeheerders op grond van artikel 3.2 van de Waterwet;
Overwegende dat er nog enkele aanpassingen van juridisch-technische aard
noodzakelijk zijn;
Overwegende dat Provinciale Staten derhalve de Verordening water NoordBrabant wensen te wijzigen.

Bijlage(n)

Nummer

111/15

besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Artikel I Wijzigingen
De Verordening water Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1.1 wordt, onder vernummering van g. tot en met p. in h. tot en
met q., een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in
artikel 1.1 van de wet;
B. Artikel 2.2, zesde lid, komt te luiden:
6. Gedeputeerde Staten stellen in overleg met het dagelijks bestuur het
tijdstip vast waarop de regionale keringen aan de normen voldoen.
C. Artikel 2.2, zevende lid vervalt.
D. Artikel 3.2 komt te luiden:
Artikel 3.2 Beheer vaarwegen
1. In bijlage III, behorende bij deze verordening, is op lijst A en lijst B
aangegeven welk bestuursorgaan, niet zijnde een bestuursorgaan van
het Rijk, is belast met het vaarwegbeheer.
2. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer
over de in lijst A van bijlage III, behorende bij deze verordening,
genoemde vaarwegen.
3. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta is belast met het
nautisch beheer over de in het vorige lid genoemde vaarwegen volgens
de bepalingen bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet.
E. Artikel 3.3, eerste lid komt te luiden:
1. Gedeputeerde Staten stellen vast welke scheepvaartklassen bepalend
zijn voor het beheer van de in lijst A v an bijlage III, behorende bij
deze verordening, genoemde vaarwegen.
F.

Artikel 3.4, eerste lid komt te luiden:
1. Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta stelt bij
verordening regels in het belang van de instandhouding, bruikbaarheid
en bescherming van de in lijst A van bijlage III, behorende bij deze
verordening, genoemde vaarwegen, evenals de daartoe behorende
werken.

G. Artikel 3.5, eerste lid komt te luiden:
1. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta stelt de
bedieningstijden vast van de beweegbare bruggen en sluizen,
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behorende bij de in lijst A van bijlage III, behorende bij deze
verordening, genoemde vaarwegen.
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H. In artikel 3.8 wordt “bijlage III” vervangen door: bijlage IV.
I.

Artikel 4.7 komt te vervallen

J.

Artikel 5.2 komt te luiden:
Artikel 5.2 Vrijstelling leggerplicht voor
oppervlaktewaterlichamen
1. Oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van minder
dan 30 liter per seconde zijn vrijgesteld van de in artikel 5.1 van de
wet bedoelde verplichtingen met betrekking tot omschrijving van de
vorm, afmeting en constructie van het oppervlaktewaterlichaam en het
dwarsprofiel, bedoeld in artikel 5.1. eerste lid onder b.
2. Vrij meanderende oppervlaktewaterlichamen zijn vrijgesteld van de in
artikel 5.1 van de wet bedoelde verplichtingen met betrekking tot
omschrijving van de vorm en afmeting van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam. De ondersteunende kunstwerken, die deel
uitmaken van vrij meanderende oppervlaktewaterlichamen met een
maatgevende afvoer van 30 liter per seconde of meer, worden wel
omschreven.
3. De ligging van de in het eerste lid bedoelde oppervlaktewaterlichamen
waarvoor vrijstelling is verleend, wordt aangegeven als lijnelement op
een overzichtskaart.
4. Voor de vrij meanderende oppervlaktewaterlichamen, bedoeld in het
tweede lid, wordt de ligging aangegeven op een overzichtskaart door
middel van een zone waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich
feitelijk kan bevinden.
5. Voor oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van
minder dan 10 liter per seconde, wordt eveneens vrijstelling verleend
van de verplichting om het oppervlaktewaterlichaam op te nemen op
de overzichtskaart, bedoeld in het vierde lid.

I.

In artikel 5.4 wordt “bijlage IV” vervangen door: bijlage V.

J.

Hoofdstuk 7, de artikelen 7.1 tot en met 7.4 komen te vervallen.

K. Bijlage I komt te luiden als aangegeven op bijlage I bij deze verordening.
L.

Onder vernummering van Bijlage III tot Bijlage IV en van Bijlage IV tot
Bijlage V wordt een nieuwe bijlage ingevoegd luidende:

Bijlage III behorende bij artikel 3.2 van de Verordening water
Noord-Brabant
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Lijst A: Vaarwegen en havens in beheer bij provincie NoordBrabant
Vaarwegbeheerder

Vaarweg / haven

Provincie Noord-Brabant

Mark

Provincie Noord-Brabant

Mark-Vlietkanaal

Provincie Noord-Brabant

Dintel

Provincie Noord-Brabant

Roode Vaart

Provincie Noord-Brabant

Roosendaalsche en Steenbergse Vliet
(inclusief Steenbergse en Heense
haven)

Lijst B:
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Vaarwegen en havens in beheer bij gemeenten

Vaarwegbeheerder

Vaarweg / haven

Gemeente Breda

De Werve en overige wateren
binnen de bebouwde kom van
Breda
Eindhovens Kanaal
Beatrixkanaal
Jachthaven Oudenbosch
Traverse Helmond, inclusief
industriehaven
Industriehaven ’s-Hertogenbosch
Aa
Dommel
Singelgracht
Traverse ’s-Hertogenbosch
overige wateren binnen de
bebouwde kom van
’s-Hertogenbosch
Leeman
Nolleke Sas
Industriehaven Oss (Burg.
Jansenhaven en Burg. van
Veldhuizenhaven)
Burgemeester Deelenkanaal
Schipbeek / Halsegat / Oude Haven
Kerkvaart
Capelsche Haven
Binnen- en Buitenhaven

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Eindhoven
Eindhoven
Halderberge
Helmond

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch

Gemeente Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Gemeente Oss

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Nummer

Oss
Roosendaal
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
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M. Bijlage IV komt te luiden als aangegeven op Bijlage IV behorende bij deze
verordening.
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op een door Gedeputeerde Staten te
bepalen tijdstip.
Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsverordening
Verordening water Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 12 december 2014
Provinciale Staten voornoemd,

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

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

Kenmerk: 3870511
Uitgegeven, 14 oktober 2015
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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