
 
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 30 oktober 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 
(dd. 12 juli 2007). 

2. Voor de maatregelen tegen wateroverlast die in combinatie met de 
reconstructie Zeeweg, Admiraal de Ruyterweg en gedeelte Prins 
Hendrikstraat kunnen worden uitgevoerd een krediet van €350.000,- 
beschikbaar stellen en deze kosten te dekken uit het krediet dat voor de 
Basisinspanning al is opgenomen in het gemeentelijk 
meerjareninvesteringsplan. 

 
 

 
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.  
 
Op 26 juni heeft uw raad besloten een krediet van €175.000,- beschikbaar te stellen voor 
een noodpompinstallatie op het Pompplein in Egmond aan Zee en een investeringsbedrag 
van €200.000,-  ter beschikking te stellen van andere afvoer bevorderende maatregelen. 

 
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 onderverdeeld in maatregelen 
voor de heel korte termijn, de korte termijn en voor de lange termijn. 
 
Voor de heel korte termijn worden vooral oplossingen gegeven die de afvoer verbeteren en 
die het afstromingsgebied van de kom van Egmond aan Zee verkleinen. De gootconstructie 
die in het rapport van Tauw genoemd wordt, blijkt niet haalbaar in verband met de 
waterkering. Deze hebben wij in het uitvoeringsplan vervangen door een 
noodpompinstallatie.  
 
Voor de korte en de lange termijn worden meerdere oplossingsrichtingen gegeven die meer 
duurzaam zijn. Deze oplossingsrichtingen moeten nog nader uitgewerkt worden (er lopen 
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nog diverse onderzoeken) waarna een keuze kan worden gemaakt. Hierbij wordt ook de 
mogelijkheid onderzocht om de pijp op het strand van Egmond aan Zee te saneren. 
Hiervoor is een projectgroep ingesteld waar ook het het Rijk, de provincie en het 
hoogheemraadschap in deelnemen.  

 
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) 
• Maatregelen op middellange en lange termijn (vanaf 2009) 

 
5.  Maatregelen op heel korte termijn 
 

De volgende maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd of zijn in uitvoering: 
• De noodpompen zijn in de grote zakput in het Pompplein geplaatst. Deze pompen 

worden gehuurd tot medio oktober. De mogelijkheden tot aankoop van de pompen 
worden onderzocht. U wordt hierover nader geïnformeerd. 

• Tussen het Pompplein en het strand is een persleiding gelegd. Het 
hoogheemraadschap heeft een ontheffing verleend om deze persleiding aan te 
leggen in de waterkering. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het gedeelte 
vanaf de Boulevard tot aan het strand elk jaar tussen half oktober en half april 
verwijderd wordt. 

• De doorstroming in de bestaande leiding is verbeterd. Het gevolg hiervan is dat er 
meer vervuiling op het strand terechtkomt. 

• Op diverse plaatsen zijn drempels aangelegd om het water naar minder kwetsbaar 
gebied te leiden. 

 
6.   Maatregelen op korte termijn 
 

Dit voorstel is vooral gericht op de maatregelen op de korte termijn (periode 2007 – 2008). 
De maatregelen waarbij grote hoeveelheden water onder vrij verval naar buffers worden 
afgevoerd kunnen niet op korte termijn worden uitgevoerd en worden verder onderzocht. 
Gezien de noodzaak om op korte termijn maatregelen te nemen stellen wij voor om op korte 
termijn te starten met het verkleinen van het afstromingsgebied en het vergroten van de 
berging en de infiltratiecapaciteit in Egmond aan Zee. Door deze maatregelen zoveel 
mogelijk uit te voeren in combinatie met wegreconstructies kan op de kosten worden 
bespaard. In 2007 is in Egmond aan Zee de reconstructie van de Zeeweg, Admiraal de 
Ruyterweg en een gedeelte van de Pr. Hendrikstraat gepland. 
Bij dit project willen wij de volgende maatregelen tegen wateroverlast uitvoeren: 

• Toepassen van waterdoorlatende bestrating in de trottoirs en de parkeervakken. 
Deze bestrating moet één keer in de drie jaar gereinigd worden om de 
waterdoorlatendheid te behouden Voor dit project bedragen de reinigingskosten van 
de waterdoorlatende bestrating ca €3.500, - op jaarbasis. Hiervoor moet extra geld in 
de onderhoudsbegroting worden opgenomen bij het beheerplan wegen.  

• Aanleg van berging en infiltratieunits onder de wegverharding.  
• Aanleg van drempels. Naast de snelheidsremmende werking zorgen deze drempels 

er ook voor dat bij extreme buien de berging op straat (tussen de stoepranden) beter 
benut wordt.  

 
De genoemde maatregelen dragen bij aan het voorkomen van wateroverlast in de Voorstraat 
doordat het water in het gebied gehouden wordt. Het stroomt niet meer over straat naar de 
Voorstraat. De kosten van de genoemde maatregelen worden geraamd op € 350.000,- . 
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7.   Maatregelen op lange termijn 
De keuze voor  maatregelen op de lange termijn  (berging en infiltratiecapaciteit  of een  
afvoerleiding naar een buffer of een combinatie van beide) wordt later aan uw raad 
voorgelegd. Dit wordt meegenomen in een totaalvoorstel over de riolering in de gehele 
gemeente Bergen. 

 
8.   Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

b. Communicatie/voorlichting 

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

 
c. Financiële gevolgen 

In het in mei 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan 
(GRP) zijn geen middelen geraamd om de wateroverlast aan te pakken. Bij de herijking 
van het investeringsplan van de meerjarenbegroting 2008-2011 stellen we dat we een 
integrale oplossing willen voor het probleem van de wateroverlast, de basisinspanning 
en het verkrijgen van de blauwe vlag. In gesprekken met de provincie over een 
provinciale bijdrage in de kosten, hebben wij ons tot doel gesteld dat in het jaar 2015 de 
overstort op zee gesaneerd moet zijn. 

 
De reconstructie van de Zeeweg, Admiraal de Ruyterweg en gedeelte Prins 
Hendrikstraat moet voor 1 november 2007 worden aanbesteed (in verband met het 
veiligstellen van de subsidie van €495.000,-). Voor het in combinatie met dit werk 
uitvoeren van de genoemde maatregelen tegen de wateroverlast is een aanvullend 
krediet van €350.000,- benodigd.  
 
Wij stellen u voor een aanvullend krediet van €350.000,- beschikbaar te stellen voor de 
maatregelen tegen wateroverlast die in combinatie met de reconstructie Zeeweg, 
Admiraal de Ruyterweg en gedeelte Prins Hendrikstraat kunnen worden uitgevoerd. 
Deze kosten kunnen gedekt worden uit het krediet dat voor de Basisinspanning al is 
opgenomen in het gemeentelijk meerjareninvesteringsplan.  
 

9.   Advies commissie(s) 

- 
 
10.  Overige aspecten 

 
 
Bergen, 11 september 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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