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1. akkoord te gaan met de gemaakte afspraken in het BO van 24 mei j l 

en het daarbij behorende vervolgtraject. 

2. de waterschappen middels bijgesloten brief op de hoogte te stellen 

dat de provincie akkoord is met de gemaakte afspraken zoals op de 

laatste pagina van de GS memo beschreven. 

3. PS over de gemaakte besluiten te informeren middels bijgesloten 

brief. 

Op grond van de Waterwet is het 'vaarwegbeheer' wetteli jk geregeld. 

Bepaald is dat de provincies moeten vastleggen welke wateren de 

functie 'vaarweg' krijgen en wie daar vaarwegbeheerder wordt. 

Het uitgangspunt van de wet is om te komen tot een logische en meer 

efficiënte (her-) verdeling van de taken. Hierbij wordt uitgegaan van de 

kerntaken van de algemene democratie (provincie en gemeenten) en die 

van de functionele democratie (waterschappen). Het principe daarbij is 

dat de algemene democratie het scheepvaartbelang (zowel beroeps- als 

recreatievaart) dient te borgen en de functionele democratie de 

waterkwaliteit en -kwantiteit . 

Naast het vaarwegbeheer zal ook de toewijzing van het nautische 

beheer worden herzien. 

Bovenstaande herverdeling van taken vraagt om een nauwgezette 

uitwerking. Provincie en waterschappen zijn dan ook samen aan de slag 

gegaan, op zowel ambteli jk als bestuurli jk niveau, om te komen tot een 

voor iedereen aanvaardbare oplossing. 

In dit traject is al een aantal voortvarende stappen gezet. 
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Betreft : Besluiten vaarweg- en nautisch beheer n.a.v. bestuurli jk 

overleg van 24 mei 201 1 2 

Geachte leden. 

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 

actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons 

college ter kennis: 

Verzenddatum 

- 2 JAN. 2013 

Kenmerk 

120334/120340 

Uw kenmerk 

nvt 

www.noord-holland.nl 
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Op 24 mei j l . heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin een 

aantal besluiten is genomen tussen de bestuurders van de 

waterschappen en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie. 

Zowel de provincie als de waterschappen zouden deze afspraken en de 

gevolgen daarvan binnen de eigen organisaties met een positief advies 

aan de dagelijkse besturen voorleggen. 

Hieronder vindt u de besluiten welke op 1 8 december 201 2 door ons 

college zijn genomen op basis van de besluiten uit het bestuurli jk 

overleg van 24 mei 201 2: 

• Et wordt een wijziging van de provinciale verordening voorbereid 

waarin de medewerking van de waterschappen wordt gevorderd in 

de zin van artikel 146 van de Provinciewet bij de uitvoering van het 

vaarwegbeheer voor een aantal vaarwegen; 

• Kostenverrekening zal plaatsvinden voor kwaliteitsniveau C (een 

eventueel hoger niveau is voor eigen kosten); 

• Het streven voor de invoeringsdatum is 1 januari 2014; 

• De provincie Noord-Holland zal de eerste drie jaar na het vaststellen 

van de verordening het nautisch beheer van de beroepsvaarwegen 

en de BRTN-vaarwegen gaan uitvoeren, m.u.v. de betreffende 

vaarwegen in het gebied van AGV waarover met AGV het gesprek 

aangegaan zal worden; 

• De normkosten en verdeelsleutel zullen 5 jaar na vaststelling van de 

verordening worden geëvalueerd; 

• Vaarwegen en sluizen die in het verleden overgedragen zijn vanuit 

het Rijk (Brokx-nat of een andere Rijksregeling met vergoeding van 

kosten) worden niet meegenomen in de financiële verrekening. 

Evenals vaarwegen die in beheer zijn bij gemeenten of andere 

parti jen; 

• Onderstaande verdeelsleutel wordt overeengekomen: 

{% => PNH / waterschappen): 

Verdeelsleutel ' BRTN CEMT 1. CEMT l l f j l f i f j 

bagger 25%/ 75% 25%/ 75% 50% / 50% 

oevers 50%/ 50% 50%/ 50% 90% / 1 0% 

sluizen onderhoud' - 90% / 1 0% 90% / 1 0% 90% / 1 0% 

sluizen bediening 1 00% / 0% 100% / 0% 100% / 0% 
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In de begroting van 201 3 is reeds rekening gehouden met de financiële 

consequenties van dit besluit. 

Al deze besluiten zullen worden verwerkt in de provinciale verordening 

en een beheerovereenkomst per waterschap. 

Het streven is de verordening op 1 januari 2014 in werking te laten 

treden. Dit betekent dat wij midden 201 3 het ontwerpbesluit zullen 

vaststellen. Na de terinzagelegging zal eind 201 3 de verordening t£ 

vaststelling worden aangeboden aan PS. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

^provinciesecretaris 

G f A van Crafikkamp 


