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lnhoud
ln 2018 heeft een wijziging van de reglementen van alle andere in Zuid-Holland gelegen

waterschappen plaatsgevonden. Provinciale Staten hebben die wijzigingen op 17 oktober 2018
vastgesteld. De wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
zat daar nog niet bij.
Aanleiding voor de aanpassing van het reglement voor Amstel, Gooi en Vecht is dat uit een
evaluatie van de waterschapsverkiezingen van 2015 naar voren is gekomen dat er
onduidelijkheden zijn over de exacte ligging van de grenzen tussen de waterschappen. Naar
aanleiding hiervan heeft AGV de grenzen nagelopen en is waar nodig in overleg getreden met de
buuruvaterschappen. Doel is dat de grenzen zijn gecorrigeerd vóór de waterschapsverkiezingen
van 2019. Daarnaast wordt het nieuwe Centrumeiland, behorend bij lJburg, Amsterdam,
toegevoegd op de kaart behorend bij het Reglement AGV. Alle wijzigingen in de kaart bevinden
zich binnen het grondgebied van de provincie Noord-Holland.

Proces en Procedure
De procedure voor de wijziging van een waterschapsreglement is beschreven in de
Waterschapswet. Omdat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor het grootste deel in NoordHolland is gelegen hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht en Zuid-Holland gebruik gemaakt
van de mogelijkheid die de wet biedt om Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op te dragen
de voorbereiding van het wijzigingsbesluit mede namens hen te doen.
De in de artikelen 3 en 4 Waterschapswet voorgeschreven vooroverleggen met het waterschap
zijn schriftelijk en gecombineerd afgedaan. Na deze overleggen hebben wijop 9 oktober 2018 het
ontwerpbesluit vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Ongeveer tezelfdertijd hebben ook
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Utrecht een gelijk besluit genomen. Het

ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 11 oktober tot en met 21 november 2018. Er zijn
geen zienswijzen ingediend.
ln februari 2019 zal het besluit aan Provinciale Staten van de drie provincies worden voorgelegd
ter vaststelling. Na deze vaststelling moet het wijzigingsbesluit conform artikel 5 van de

Waterschapswet worden goedgekeurd door de Minister van lnfrastructuur en Waterstaat, omdat
het gebied van het waterschap iets wordt aangepast. De provincie Noord-Holland zal de Minister
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om goedkeuring verzoeken. Na de goedkeuring wordt het besluit door alle drie de betrokken
provincies gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
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Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 december 2018, met het.besluitnummer
PZH-2018-6723Q4826;
Overwegende dat het wenselijk is om de kaart waarop het gebied van het waterschap is
aangegêven te wijzigen;

Geletop Artikel 2 en 6 van de Waterschapswet;

Besluiten:

Artikel

I

Het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en \lecht 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De bij het reglement behorende kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven,
bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt vervangen door de kaart bij dit besluit waarop het gebied

van het waterschap is aangegeven.

Artikel ll
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de,datum van uitgifte van het laatste
uitgegeven provinciaal blad waarin dit besluit wor:dt geplaatst en werkt terug tot en met I januari

2019.
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Toelichting:

I

Wiiziqinq qebiedskaart (biilaqe)
Het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 wordt gewijzigd omdat er
aanpassingen nodig zijn op de kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven. Het
gebied van het waterschap wordt aangegeven op de bijbehorende kaart, die deel uitmaakt van
Artikel

het reglement. Deze kaart wordt gewijzigd op de volgende onderdelen:
I J burg ; Ce

ntru meil and toevoegen

Het stedenbouwkundig project'lJburg 2e fase' van de gemeente Amsterdam bestaat uit een heel
aantal eilanden die zullen worden aangelegd in het lJmeer. Momenteel wordt in opdracht van de
gemeente Amsterdam het Centrumeiland ontwikkeld. Op of langs het Centrumeiland zal een
primaire waterkering worden aangelegd, die de te bouwen woningen op het eiland dient te
beschermen. Met de aanleg van de kering is in de zomer 2018 begonnen door de gemeente

Amsterdam. Daarbij is de bedoeling dat die primaire kering in beheer zal komen bij AGV. Het
waterlichaam (lJmeer)waarin het eiland ligt is nu nog in beheer bij het Rijk.
Om die reden wordt dit eiland toegevoegd aan de kaart die behoort bij het reglement. Zie ook de
toelichting onder artikel ll voor informatie over de inwerkingtreding van de overdracht van het
waterbeheer door het Rijk aan AGV voor dit eiland.
K e i ne g re n sw'tj zi g i nge n
Uit de evaluatie van de waterschapsverkiezingen van 2015 kwam naar voren dat er
grensconflicten spelen tussen waterschappen. De Unie van Waterschappen heeft in januari 2017
alle waterschappen opgeroepen om de grensconflicten tussen de waterschappen structureel op
te lossen. Doel is dat de grenzen zijn gecorrigeerd vóór de verkiezingen van 2019. Naar
aanleiding hiervan heeft AGV de grenzen nagelopen en is waar nodig in overleg getreden met de
buun¡raterschappen (Vallei & Veluwe, De Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Hollands
Noorderkwartier).
Bij grensconflicten is de grens tussen beheergebied van Rijkswaterstaat en het waterschap
onduidelijk of is de grens tussen waterschappen niet helder. Het kan gaan om relatief kleine
overlap of 'witte vlekken' tussen waterschappen. Soms is de situatie ter plekke gewijzigd; een

watergang of kering is bijvoorbeeld verplaatst vanwege een bouwproject. Daardoor is de grens
die vaak naast een watergang of op een kering ligt verschoven. Kortom; de grenzen sluiten niet
goed op elkaar aan. Het is van belang dat de grenzen goed aansluiten in verband met het
bepalen van de kiesgerechtigdheid voor de waterschapsverkiezingen. Daarnaast is de

woonplaats belangrijk vanwege het kandidaatstellen voor de waterschapsverkiezingen. Om die
reden is de kaart op verscheidene plaatsen aangepast.
Artikel ll
Omdat vanwege de toevoeging van het Centrumeiland aan het gebied van AGV met deze

wijziging het gebied van het waterschap wordt vergroot en door de kleine grenscorrecties wordt
gewijzigd, behoeft dit besluit op grond van artikel 5 van de Waterschapswet eerst de goedkeuring
van de Minister van lnfrastructuur en Waterstaat). Daarna zal publicatie in de provinciale bladen
plaatsvinden en treedt dit besluit in werking. Aangezien deze wijzigingen nodig zijn vóór de
waterschapsverkiezingen 2019 werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2019.
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Voor wat betreft het beleggen van het waterbeheer voor lJburg Centrumeiland bij AGV zijn voor
de werkelijke inwerkingtreding nog handelingen van het Rijk vereist. Het waterbeheer op het
eiland is door deze reglementswijziging alvast opgenomen op de reglementskaart, maar het Rijk
blijft beheerder ter plekke totdat via een wetswijziging het rijksbeheer wordt beëindigd. Dit gebeurt
door aanpassing van de kaarten behorend bij art. 3.1 Waterbesluit. Hierover zijn afspraken
gemaakt tussen gemeente Amsterdam, AGV en het Rijk. Zie ook art. 5 eerste lid van het
Reglement: De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied,
bedoeld in artikel3, eersfe lid, voor zover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke lichamen

is opgedragen.

Den Haag, 30 januari 2019
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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Bijlagen:
-

Kaart Wijziging reglement Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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