
 
 
Agendapunt : 6. 
Voorstelnummer : 10-67 
Raadsvergadering : 28 oktober 2008 
Naam opsteller : P. Korstanje 
Informatie op te vragen bij : P. Korstanje 
Portefeuillehouder(s) : Plomp  
 
Onderwerp: Maatregelen Kaderrichtlijn Water 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - In te stemmen met de uitkomst van het gebiedsproces in het kader van de 

Europese kaderrichtlijn Water, zoals opgenomen in de bestuurlijke 
samenvatting “Samen werken aan schoon water”, februari 2008; 

- Kennis te nemen van de uitkomsten van de detailanalyse KRW-grondwater 
Noord-Holland, maart 2008 van de provincie Noord-Holland; 

- In te stemmen met de voor de gemeente Bergen aangegeven 
beleidsmaatregelen; 

- Mee te doen aan het onderzoeksprogramma van het Hoogheemraadschap 
voor een bedrag van € 5.500,- per jaar gedurende de zesjarige planperiode 
2009-2015 en de kosten ten laste te brengen van het budget riolering; 

- Mee te doen aan het onderzoeksprogramma van de provincie Noord-Holland 
voor een bedrag van € 2.000,- ten laste van het budget riolering; 

- Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Holland in kennis te stellen van dit 
raadsbesluit. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Het verzoek om in te stemmen met de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater, zoals geformuleerd in maatregelenpakketten van het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland.                                        
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) betreft Europese regelgeving, die de lidstaten 
verplicht uiterlijk 2009 in stroomgebiedsplannen vast te leggen hoe een goede waterkwaliteit 
bereikt zal worden. Voor Noord-Kennemerland zijn hiertoe in een samenwerking van het 
Hoogheemraadschap, de gemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat 
maatregelen uitgewerkt. De Stuurgroep KRW-Noord-Kennemerland, waarin de gemeente 
Bergen is vertegenwoordigd door wethouder J. Stam, heeft in december 2007 ingestemd 
met de aanpak van de waterkwaliteit in onze regio, zoals aangegeven in de nota “Samen 
werk aan schoon water”. In deze nota staan maatregelen ter verbetering van de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Hollands Noorderkwartier. 
 
Specifiek voor de gemeente Bergen zijn de volgende maatregelen benoemd: 
• Mee doen aan het onderzoeksprogramma en daarvoor een bedrag van € 5.500 per jaar 

beschikbaar te stellen gedurende de zesjarige planperiode 2009-2015; 
• Het hoogheemraadschap te ondersteunen bij de uitvoering van het maatregelenpakket 

en de noodzakelijke ondersteuning bij ruimtelijke maatregelen te verlenen. 
 
Omdat het gaat om de instemming met een door alle overheden opgestelde gezamenlijke 
aanpak en de maatregelen als resultaatsverplichting aan de EU in Brussel worden gemeld, 
is vaststelling in de gemeenteraad noodzakelijk. 
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De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van grondwater en heeft een 
Detailanalyse KRW uitgevoerd. In deze analyse zijn de opgaven, wenselijke maatregelen en 
de bijbehorende kosten onderzocht. Voor het thema bestrijdingsmiddelen is gebleken, dat 
de binnenduinrand niet voldoet aan de KRW-doelen voor waterkwaliteit. De 
bestrijdingsmiddelenproblematiek concentreert zich in Noord-Holland daarom op de 
binnenduinrand. Gelet op het landgebruik wordt hier relatief veel bestrijdingsmiddelen 
gebruikt, met name in de bloembollenteelt. 
 
Aan de gemeente Bergen wordt gevraagd: 
• Het bestaande gemeentelijk grondwaterbeleid voort te zetten en te voorkomen dat het 

risico voor grondwater toeneemt; 
• In een raadsbesluit de bereidheid aan te geven voor de inzet en een éénmalige 

financiële bijdrage van € 2.000,- ten behoeve van vervolgonderzoek. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

 
Er wordt invulling gegeven aan de afspraken gemaakt in de stuurgroep KRW-Noord-
Kennemerland. 
Er wordt tevens tegemoet gekomen aan het verzoek van de provincie om medewerking te 
verlenen aan het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de binnenduinrand.  
De vervolgonderzoeken en de maatregelen die hier mogelijk uit volgen, zijn gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van het (grond)water. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
 raadsbevoegdheid 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 
De gebiedsgerichte KRW-maatregelen zijn opgesteld onder auspiciën van een regionale 
KRW-stuurgroep. De maatregelen hebben draagvlak in de regio omdat ze tot stand zijn 
gekomen in nauwe samenwerking tussen hoogheemraadschap, alle gemeenten en 
belangenorganisaties. 
 
Omdat het gaat om de instemming met een door alle overheden opgestelde gezamenlijke 
aanpak en de maatregelen als resultaatsverplichting aan de EU in Brussel worden gemeld, 
is vaststelling in de gemeenteraad noodzakelijk. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Gebiedsgerichte maatregelen vragen een gezamenlijke aanpak binnen de regio. Daarom is 
gekozen voor een uitwerking in nauwe samenwerking met andere betrokken partijen. 
Alternatieven hiervoor ontberen draagvlak.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Na vaststelling door de raad wordt het raadsbesluit aan provincie en hoogheemraadschap 
toegestuurd die de vervolgonderzoeken uitvoeren. Over de uitkomsten en gevolgen van het 
onderzoek worden de betrokken gemeenten geïnformeerd. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
De kosten voor het vervolgonderzoek van het Hoogheemraadschap zijn voor de periode van 
2009 tot 2015 geraamd op € 5.500,- per jaar. 
De gemeentelijke bijdrage voor het vervolgonderzoek van de provincie voor de bescherming 
van grondwater is eenmalig € 2.000 in 2009. 
De totale onderzoekskosten voor het provinciale vervolgonderzoek zijn voor de 12 
gemeenten tezamen op ca. € 15.000,- geraamd. 
In het product riolering (vallend onder programma 2 van de programmabegroting) is een 
post advieskosten opgenomen van (meerjarig) ruim € 70.000. De kosten voor de 
vervolgonderzoeken worden uit dit budget gedekt.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
De maatregelen zijn ontwikkeld in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is de 
Europese regelgeving die de lidstaten verplicht uiterlijk eind 2009 in stroomgebiedbeheer-
plannen vast te leggen hoe een goede waterkwaliteit in 2015 (of later) kan worden bereikt. 
 
 
Bijlagen:  
Rapportage “Samen werken aan schoon water” 
Brief van Gedeputeerde Staten met “Hoofdnotitie detailanalyse KRW-grondwater Noord-
Holland, maart 2008” 
 
 
Bergen, 16 september 2008 
 
College van Bergen 
 
 
  
 R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


