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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering :  21 juni 2012 
Naam opsteller : P. Korstanje 
Informatie op te vragen bij : P. Korstanje 
Portefeuillehouders : A. Hietbrink 
 
Onderwerp: Regionaal Waterplan Bergen Heiloo Castricum 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - de Nota van beantwoording Regionaal Waterplan Bergen, Castricum, Heiloo, 

vast stellen; 
- het Regionaal Waterplan Bergen, Castricum, Heiloo, vaststellen; 
- instemmen met uitvoering van de basismaatregelen uit het waterplan; 
- instemmen met uitvoering van de extra maatregelen uit het waterplan en 

hiervoor in de begroting 2013 een krediet van € 78.200,- op nemen; 
- door middel van een jaarlijkse voortgangsrapportage geïnformeerd te worden 

over de stand van zaken van de uitvoering van het waterplan. 
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Het Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo is gereed voor vaststelling. 
 
Proces 
Als voorbereiding op het waterplan heeft de gemeente in 2005 de nota ”Bergen Water” op laten 
stellen. Bij de totstandkoming van deze nota zijn interviews gehouden en is een workshop 
georganiseerd met betrokkenen uit het waterveld. 
 
Op 13 november 2007 heeft ons college ingestemd met de startnotitie “Regionaal waterplan 
Bergen, Castricum, Heiloo. Begeleid door een memo is de startnotitie vervolgens aangeboden aan 
uw raad. 
 
Er is vervolgens een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep ingesteld. 
In de stuurgroep hebben de portefeuillehouders zitting genomen, met de portefeuillehouder van 
het hoogheemraadschap als voorzitter. In de projectgroep hebben ambtelijke vertegenwoordigers 
plaatsgenomen. Voor de klankbordgroep zijn organisaties aangeschreven die een belang 
vertegenwoordigen binnen landbouw, recreatie en natuur. Er is tweemaal een 
klankbordgroepbijeenkomst geweest.  
 
Van 5 oktober t/m 16 november 2011 heeft het plan ter inzage gelegen. In totaal zijn zes 
zienswijzen binnengekomen. Daarnaast is advies ingewonnen bij het Overleg Landelijk Gebied 
Bergen (OLGB). In een Nota van antwoord is een reactie opgesteld op de binnengekomen 
zienswijzen. 
 
Het Waterplan is opgenomen in het Collegeprogramma 2010- 2014. 
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Vervolg 
Wanneer de vier deelnemende partijen ieder voor zich het waterplan hebben vastgesteld, kan de 
uitvoering van start gaan. Door de vier partijen wordt bij de start een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats van de voortgang van de maatregelen. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Het waterplan bevat een visie op het watersysteem van de drie betrokken gemeenten voor de 
komende decennia en een concrete invulling van maatregelen voor de periode 2012-2016.  
 
Visie 
In het visiegedeelte van het waterplan is een algemene visie geformuleerd en zijn per gemeente 
streefbeelden uitgewerkt. Hoofddoelstelling is het streven naar een goed functionerend, veilig en 
ecologisch gezond watersysteem dat aansluit bij de identiteit van het unieke landschap binnen het 
plangebied. Binnen het waterplan zijn o.a. de opgaven opgenomen die het Hoogheemraadschap 
heeft voor haar werkgebied binnen het “Nationaal Bestuursakkoord Water” en de “Kaderrichtlijn 
Water”. Specifiek voor Bergen wordt in het visiegedeelte ingegaan op waterberging, ecologie en 
waterkwaliteit, zichtbaarheid en beleving. 
 
Voor drie gemeenten is één plan opgesteld. Het plan bevat daardoor een integrale visie die door 
alle betrokken partijen wordt gesteund. Door het Waterplan wordt het thema water stevig op de 
kaart gezet. Dit is belangrijk omdat hierdoor een goede basis ontstaat voor de maatregelen die er 
vanuit de eerder genoemde opgaven liggen. 
 
Maatregelen 
Om de visie tot realisatie te brengen zijn maatregelen uitgewerkt. Voor Bergen resulteert dit in ruim 
veertig maatregelen. De maatregelen zijn onderverdeeld in basismaatregelen die een wettelijke 
verankering hebben (schoon water, droge voeten, afvalwater) en extra maatregelen. 
 
De basismaatregelen hebben als doel het terugdringen of voorkomen van wateroverlast in natte 
periodes. Of het verminderen van de uitstoot van afvalwater in het watersysteem. Belangrijk vanuit 
een oogpunt van volksgezondheid en het verbeteren van de ecologische waarden van het 
watersysteem. Verder is het van belang om tot duidelijke afspraken te komen over toekomstig 
beheer van het watersysteem.  
 
De maatregelen komen deels voort uit reeds lopende initiatieven, zoals de programma’s van het 
hoogheemraadschap met betrekking tot het voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van 
de waterkwaliteit. Maatregelen met een recreatief en educatief aspect hebben een regionale of 
lokale achtergrond. 
 
Belangrijke basismaatregelen zijn: diverse waterbergingsprojecten, overdracht van beheer stedelijk 
water naar het Hoogheemraadschap, aanpak van diverse overstorten en voorlichting aan burgers 
en bedrijven.  
 
Onder de extra maatregelen valt onder andere een onderzoek naar waterkwaliteitsverbetering van 
de slotgracht in Egmond aan den Hoef en het Oude Hof in Bergen, visualiseren van de 
duinwaterhoogte in de kernen van de gemeente en een onderzoek naar geconcentreerde afvoer 
van oppervlaktewater uit bollengebieden. Sommige initiatieven zijn nieuw, andere lopen reeds. De 
meeste maatregelen worden uitgevoerd binnen een periode van vijf jaar. Er is een raming 
opgesteld van de kosten van het uitvoeren van de maatregelen. Hierbij is een prioritering gegeven 
en verdeling van de kosten onder de vier deelnemende partijen. 
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Inhoud zienswijzen 
Een aantal van de zes ingebrachte zienswijzen betrof opmerkingen over nut en noodzaak van de 
aanleg van waterbergingslocaties. Verder werden er door agrariërs vragen gesteld over de 
scheiding van landbouwwater en duinwater en is aandacht gevraagd voor de zoute kwel 
problematiek. Natuurbeheerders zijn over het algemeen positief over het plan en benadrukken 
onder andere het belang van de aandacht voor duinrellen. 
 
Overlap Landschapsontwikkelingsplan 
Het proces van het opstellen van het waterplan heeft een lange doorlooptijd gehad. In de loop van 
dit proces is in 2011 separaat het Landschapsontwikkelingsplan vastgesteld, waarbinnen 
eveneens enkele projecten zijn opgenomen die ‘watergerelateerd’ zijn. Hier zit een kleine overlap 
met het waterplan. Dit betreft de volgende projecten: ecologische verbindingszone Heilooer 
Zeeweg (project uit voormalige landinrichting); opstellen waterrecreatieplan (in LOP: uitwerken 
kanoroutes) en onderzoek naar duinrellen. Voor deze projecten worden in het overzicht van 
maatregelen en kosten niet

 

 opnieuw kosten opgenomen, zodat een dubbele reservering van 
budget wordt voorkomen. De projecten blijven wel in het waterplan benoemd, mede omdat voor 
enkele projecten cofinanciering mogelijk is door het Hoogheemraadschap. 

Vervolg 
Wanneer de vier deelnemende partijen ieder voor zich het waterplan hebben vastgesteld, kan de 
uitvoering van start gaan. Door de vier partijen wordt bij de start een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats van de voortgang van de maatregelen. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu
 

 aan de raad voorgelegd? 

raadsbevoegdheid 
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Het Regionaal Waterplan Bergen Castricum Heiloo is onstaan in samenwerking tussen het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. 
 
a. Burgerparticipatie    
 
Het proces is begeleid door een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties zitting hadden. 
 
Daarnaast hebben inwoners en belangenorganisaties de mogelijkheid gehad om een zienswijze in 
te dienen. 
 
b. Externe communicatie   
 
Gedurende het proces van opstellen is het waterplan geregeld onder aandacht gebracht van de 
bevolking. Dit is gebeurd via de gemeentekrant en de website. Het zwaartepunt daarbij lag rondom 
de tervisielegging. 
 
c. Externe overleg gevoerd met      
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeenten Heiloo en Castricum, de OLGB. 
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
De afzonderlijke maatregelen kunnen uitgevoerd worden zonder verbindend waterplan. Een visie 
en kader ontbreekt op dat moment. Juist nu er grote opgaven liggen op het gebied van het 
voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit is het van belang om met 
een gezamenlijk, integraal gedragen plan te komen. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

 

Na vaststelling van het waterplan start de uitvoering. De raad wordt jaarlijks gerapporteerd over de 
voortgang. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Voor uitvoering van de maatregelen uit het Waterplan is een kostenraming gemaakt. Voor 
projecten waarvoor reeds budgetten zijn gereserveerd binnen andere planvorming zijn deze niet 
opnieuw opgenomen in het Waterplan. Dit betreft onder andere enkele grote 
waterbergingsprojecten in onze gemeente.  
 
Alle maatregelen die het grondgebied van Bergen betreffen en waarvoor binnen het Waterplan 
dekking wordt gezocht zijn geraamd op een totaal van € 1.928.333,- 
 
Het gemeentelijke deel van de kosten van de basis
Het betreft kosten die kunnen worden toegeschreven aan gemeentelijke watertaken en waarvoor 
de inkomsten uit de verbrede rioolheffing kunnen worden aangewend. Hiervoor is reeds budget 
opgenomen binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De gemeentelijke bijdrage aan de 
basismaatregelen is hierdoor voor 100% gedekt. 

maatregelen bedraagt: € 119.000,-. 

 
Het gemeentelijk deel van de kosten van de extra 

 

maatregelen bedraagt € 118.700,-. Het betreft 
kosten die deels zijn toe te schrijven aan gemeentelijke watertaken. Het bedrag dat hieraan is toe 
te schrijven bedraagt € 40.500,-. Resteert een bedrag van € 78.200,- waarvoor geen dekking is 
binnen het GRP. 

Het voorstel is het resterende bedrag van € 78.200,- op te nemen in de begroting 2013 voor 
besteding in de jaren 2013-2017. 
 
Het globale raming van de extra kosten waarvoor het GRP geen dekking biedt is reeds 
opgenomen in het overzicht van de grote projecten, dat voor het ombuigingstraject is opgesteld. 
 
Van veel projecten zijn slechts onderzoeks/planvormingskosten opgenomen. Wanneer de 
planvorming rond een project gereed is kan een raming van de uitvoering worden opgesteld. Op 
dat moment wordt per project bezien op welke wijze financiële dekking kan worden gevonden. 

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  

Bij de afzonderlijke projecten wordt gezocht naar subsidies. Daarnaast vindt bij een aantal 
projecten cofinanciering plaats door het Hoogheemraadschap. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Met de vaststelling van het Waterplan krijgt de gemeente een integrale visie op de plaats die het 
water heeft in onze gemeente, met een haalbaar, concreet maatregelenpakket. 
 
 
Bijlagen:  
- Regionaal Waterplan Bergen, Castricum, Heiloo 
- Nota van beantwoording Regionaal Waterplan Bergen, Castricum, Heiloo 
- Raadsbesluit 
 
 
 
Bergen, 24 april 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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