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Aanleiding


Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Kernboodschap
Het Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo ligt van 5 oktober t/m 16 november ter
visie.
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.
Inhoud
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. Daarbij wordt gestreefd naar het vergroten van de belevingswaarde en
het creëren van voldoende plaats voor recreatie. Specifiek voor Bergen wordt in het
visiegedeelte ingegaan op waterberging, ecologie en waterkwaliteit, zichtbaarheid en beleving.
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 en extra maatregelen. Belangrijke maatregelen zijn: diverse

waterbergingsprojecten, herstel van duinrellen, overdracht van beheer stedelijk water naar het
Hoogheemraadschap, opstellen en uitvoeren van een waterrecreatieplan, voorlichting aan
burgers en bedrijven, visualiseren duinwaterhoogte in kernen. Sommige initiatieven zijn nieuw,
andere lopen reeds.
Planning
De ter inzage legging van het plan vindt plaats van 5 oktober t/m 16 november. Hierna vindt
verwerking van de inspraak plaats, waarna het plan begin 2012 vastgesteld kan worden.
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