
 
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 26 juni 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Kees Aardenburg 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu en Jan Stam 
 
onderwerp: Aanpak wateroverlast 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. Instemmen met het voorliggende rapport Aanpak wateroverlast 

Egmond aan Zee en met het uitvoeringsplan maatregelen wateroverlast 
zowel voor Egmond aan Zee als Bergen aan Zee. 

2. Het gedeelte ad. €1.818.500,- dat in het bestaande krediet 
Basisinspanning riolering al beschikbaar is gesteld voor maatregelen in 
Egmond aan Zee nu aan te wenden voor de maatregelen tegen de 
wateroverlast en dit bedrag als maximum te zien voor de maatregelen 
op  zeer korte en korte termijn. 

3. De maatregelen voor de basisinspanning (in Egmond aan Zee) uit te 
stellen tot nadere prioriteitsstelling bij de begroting 2008. 

 
 

 
1. Aanleiding 

Adviesbureau Tauw bv heeft een rapport opgesteld waarin oplossingsrichtingen staan om 
de kans op extreme wateroverlast in de toekomst te beperken. Aan de hand van dit rapport 
is een uitvoeringsplan maatregelen wateroverlast gemaakt 

 
2. Feiten 

De Gemeente Bergen  heeft adviesbureau Tauw bv te Deventer opdracht gegeven  
maatregelen op te stellen om de kans op wateroverlast te beperken.  

 
3. Rapport van Tauw Aanpak wateroverlast Egmond aan Zee 

In het rapport Aanpak wateroverlast Egmond aan Zee staat een analyse van de situatie in 
Egmond aan Zee in augustus 2006. Hiervoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De 
oplossingsrichtingen die in het rapport worden gegeven zijn zowel maatregelen voor de 
korte termijn als maatregelen voor de lange termijn. 
 
Voor de korte termijn worden vooral oplossingen gegeven die min of meer van tijdelijke aard 
zijn. Voor de lange termijn worden meerdere oplossingsrichtingen gegeven die duurzaam 
zijn. Deze oplossingsrichtingen moeten nog nader uitgewerkt worden (er lopen nog diverse 
onderzoeken) waarna een keuze kan worden gemaakt. Hiervoor is een projectgroep 
ingesteld. Deze projectgroep onderzoekt ook de mogelijkheid om de pijp op het strand van 
Egmond aan Zee te saneren. 

 
4. Uitvoeringsplan maatregelen wateroverlast 

Aan de hand van de oplossingsrichtingen in het rapport van Tauw is een uitvoeringsplan 
opgesteld. In dit uitvoeringsplan is onderscheid gemaakt tussen: 

• Maatregelen op heel korte termijn (2007 zo spoedig mogelijk) 
• Maatregelen op korte termijn (periode 2007 – 2008) 
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• Maatregelen op middellange en lange termijn (vanaf 2009) 
 
De maatregelen op heel korte termijn bestaan enerzijds uit tijdelijke maatregelen (niet 
duurzaam) en anderzijds uit kleine aanpassingen aan de infrastructuur (drempels, inritten 
e.d.) waarmee de waterstroom naar minder kwetsbare gebieden geleid wordt. Deze kleine 
aanpassingen worden ook in Bergen aan Zee uitgevoerd, waar ook wateroverlast is 
geweest. 
 
De maatregelen op korte termijn bestaan voornamelijk uit duurzame maatregelen die in 
combinatie met geplande reconstructies kunnen worden uitgevoerd. 
 
Voor de maatregelen op middellange en lange termijn moet eerst een keuze gemaakt 
worden uit de verschillende oplossingsrichtingen. Dat is ook de reden dat er nog geen 
onderscheid gemaakt is tussen middellange en lange termijn. Bij deze keuze wordt ook de 
eventuele sanering van de pijp op het strand betrokken. Wij zullen hier in een later stadium 
op terug komen. 
 
Voor Jan Dirk z’n Dal wordt een apart rapport gemaakt. Voordat dit rapport gereed is 
moeten nog enkele onderzoeken worden afgerond.  

 
5. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

De gootconstructie tussen het Pompplein en de strandafgang wordt aangelegd in de 
waterkering. Hiervoor is een ontheffing van het hoogheemraadschap benodigd.  
 

 
b. Communicatie/voorlichting 

De maatregelen worden gepubliceerd op de website en op de gemeentepagina in de 
Duinstreek.  
 

 
c. Financiële gevolgen 

 De kosten voor de maatregelen op heel korte termijn en korte termijn worden geraamd 
op respectievelijk € 432.000,- en € 1.330.000,-, totaal € 1.762.000,-. Dit zijn overigens 
ruwe schattingen en bovendien nog exclusief een aantal PM-posten dus de uiteindelijke 
kosten zullen waarschijnlijk hoger uitvallen. 
In het in mei 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan 
(GRP) zijn geen middelen geraamd om de wateroverlast aan te pakken. 
In het bestaande krediet van de Basisinspanning is voor maatregelen in Egmond aan 
Zee € 1.818.500,- beschikbaar. Dit geld is bestemd voor de bouw van een buffer op het 
Eymaplein, de vervanging van de riolering in de Julianastraat (gedeelte Wilhelminastraat 
– Wiardi Beckmanlaan) en het afkoppelen in Egmond aan Zee. De voorbereiding van 
deze projecten is nog niet gestart omdat de maatregelen tegen de wateroverlast direct 
van invloed kunnen zijn op de dimensionering van deze voorzieningen en op de kosten 
hiervan. 
 
Gezien de grote prioriteit van het aanpakken van de wateroverlast stellen wij voor het 
genoemde bedrag ad. € 1.818.500,- te gebruiken voor de in het uitvoeringsplan 
genoemde maatregelen op heel korte termijn en korte termijn. De maatregelen die in het 
GRP voor Egmond aan Zee genoemd worden verschuiven hierdoor naar achter. 
 
Over de gevolgen van deze verschuiving worden nog vóór de behandeling van de 
begroting 2008 voorstellen aan u gedaan in het kader van de actualisatie van het in mei 
door uw Raad goedgekeurde Gemeentelijk Rioleringsplan. Naar verwachting zullen de 
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uitkomsten hiervan ook betekenen dat het riooltarief omhoog moet. De extra investering 
voor de aanpak van de wateroverlast op heel korte en korte termijn bedraagt afgerond 
€1.800.000,-. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 60 jaar bedraagt de extra 
jaarlast ca. €120.000,-. De stijging van het rioolrecht op basis van deze extra investering  
bedraagt ca. €7,- op jaarbasis.  
 
Ten opzichte van het landelijke gemiddelde heeft het riooltarief van de gemeente Bergen 
voldoende ruimte voor een dergelijke verhoging.(In een overleg over een rijksbijdrage 
voor de sanering van de pijp op het strand van Egmond aan Zee, heeft de 
Staatssecretaris aangegeven dat het riooltarief van de gemeente Bergen t.o.v. het 
landelijk gemiddelde voldoende ruimte biedt voor verhoging. Op grond hiervan heeft het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat de gevraagde bijdrage geweigerd.) 

 
4. Advies commissie(s) 

Dit stuk is niet eerder behandeld in vakcommissie Ruimte en Beheer. Het Presidium 
heeft besloten om – gezien de urgentie van behandeling en besluitvorming – het stuk 
direct door te leiden naar de raad. Een en ander wordt verder toegelicht in het 
bespreekvoorstel raad. 

 
5. Overige aspecten 

Door op deze manier financiële middelen vrij te maken voor de aanpak van de 
wateroverlast kunnen wij op korte termijn starten met de benodigde maatregelen. 
Hiervoor is geen aparte provinciale goedkeuring benodigd naast de reeds aangevraagde 
verklaring van geen bezwaar voor de investeringskredieten 2007 van de 
basisinspanning en de vervangingsinvestering. 
 
De maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit (verplicht op basis van de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewater), zoals die waren opgenomen in de basisinspanning, 
worden verder in de tijd gezet. Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
en Rijkswaterstaat zal overlegd worden over deze prioriteitsstelling 

 
Bergen, 12 juni 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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