
 

 
Agendapunt : 06. 
Voorstelnummer : 01-003 
Raadsvergadering : 29 januari 2015 
Naam opsteller : Ton van Rhijn 
Informatie op te vragen bij : Ton van Rhijn 
Portefeuillehouder(s) : P. van Huissteden 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD140183 
 
Onderwerp: Vaststellen baggerplan 2014 t/m 2023 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Het baggerplan 2014 t/m 2023 vaststellen.  

− Bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Baggerplan ten behoeve van het stedelijk gebied in Bergen voor de periode 2014 tot en met 
2023. 
 
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en kwantiteit van het open water in de gemeente. Met andere woorden zij zien er op 
toe dat de kwaliteit van het water goed is en blijft en dat het overtollige water voldoende snel 
naar de polder en de boezem wordt afgevoerd. Door het HHNK worden eisen gesteld aan de 
afmetingen van de waterlopen en het onderhoudregiem. Een en ander is geregeld in de Keur 
van het waterschap. Tevens is in de keur aangegeven wie onderhoudsplichtig is.  
Van een groot aantal waterlopen en vijverpartijen in het openbare gebied is de gemeente 
eigenaar en/of gedeeltelijk onderhoudsplichtig. Ook particulieren en het waterschap hebben 
een deel van de waterlopen in het bezit en/of hebben een onderhoudsverplichting. 
 
De afgelopen 10 jaar is het onderhoud aan de waterlopen uitgevoerd volgens het oude 
baggerplan (2004 t/m 2013) en zijn alle noodzakelijke baggerwerkzaamheden gerealiseerd.  
 
Voor de komende 10 jaar is een nieuw baggerplan gemaakt waarbij alle noodzakelijke  
gegevens zijn geactualiseerd. Dit baggerplan is in nauwe samenwerking met het HHNK tot 
stand gekomen en worden de werkzaamheden gecombineerd met de noodzakelijke 
baggerwerken van het hoogheemraadschap. De gedeelten waterloop waarvan een 
particulier eigenaar of onderhoudsplichtig is, zijn in dit baggerplan opgenomen. Deze 
wateren maken onderdeel uit van het grote geheel en zijn in het algemeen van openbaar 
belang. Baggeren is voor de particuliere eigenaar in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. Om 
die reden worden deze wateren meegenomen in het baggerplan. De kosten hiervan worden 
op 50/50 basis door de gemeente en het HHNK betaald. In dit plan is aangegeven wanneer, 
welk gebied en welke hoeveelheden bagger er verwijderd en afgevoerd moet worden. 
Tevens zijn de kosten in het plan aangegeven. 
 
Het oude baggerplan ging uit van elk jaar een gedeelte baggeren. Hiervoor was jaarlijks 
eenzelfde bedrag nodig om het werk te kunnen voorbereiden en uit te voeren. In het nieuwe 
baggerplan wordt uitgegaan van 1x per twee jaar baggeren. Het jaar voorafgaande aan de 
daadwerkelijke uitvoering dient het werk voorbereid te worden. Op verzoek van het 
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hoogheemraadschap is op een tweejaarlijkse cyclus overgegaan. Dit past in hun 
uitvoeringsbeleid.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
 
Bij aanname van dit baggerplan is het voor de komende 10 jaar duidelijk wat er aan 
onderhoud moet gebeuren en welke kosten hiermee gepaard gaan. Hiermee kan in de 
meerjarenraming rekening gehouden worden. De gemeente voldoet hiermee aan haar 
onderhoudsplicht, conform de keur van het hoogheemraadschap. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
Het oude baggerplan geldt tot 2014. Het nieuwe baggerplan is geactualiseerd en geldt tot en 
met 2013.  
 
 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

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

 
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
De gemeente is onderhoudsplichtig voor een groot deel van de waterlopen. 
 
De samenleving is gebaat bij een goed werkend watersysteem waarbij de afvoer van het 
overtollig regen- en grondwater te allen tijde gegarandeerd is. Voor een groot deel zijn de 
aanliggende eigenaren bij het noodzakelijke onderhoud betrokken. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Er wordt samengewerkt met het hoogheemraadschap. 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: , voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden de 
bewoners in het gebied geïnformeerd. 
 
Extern overleg gevoerd met: Hoogheemraadschap  
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Geen. 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
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In het baggerplan is aangegeven wanneer en wat er wordt uitgevoerd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

 
De totale uitvoeringskosten over 10 jaar zijn geraamd op € 430.000,- excl. btw en excl. 
Voorbereiding, toezicht en onvoorziene kosten. Hierbij is uitgegaan van verwerking van de 
bagger in eigen depot (Oosterdijk).  
De directiekosten voor voorbereiding zijn geraamd op € 43.000,- excl. btw.  
De directiekosten voor de uitvoering zijn eveneens geraamd op € 43.000,- excl. btw. 
Voor onvoorziene zaken tijdens de uitvoering dient rekening gehouden te worden met ca.     
€ 50.000,-  
De totale kosten over 10 jaar bedragen dus € 566.000,- excl. btw. 
Vanwege efficiëntie is gekozen om de werkzaamheden te clusteren en om het jaar uit te 
voeren. In het tussenliggende jaar wordt het werk voorbereid. 
De uitvoering vindt plaats in de jaren 2015, 2017, 2019, 2021 en 2023. De gemiddelde 
kosten voor de uitvoering zijn dus geraamd op € 430.000 (uitvoering) + € 50.000 
(onvoorzien) + € 43.000 (toezicht) = € 523.000,- excl. Btw. Per uitvoeringsjaar is dit € 
523.000 / 5 = ca € 105.000,- excl. btw.   
De voorbereiding vindt plaats in de jaren 2014, 2016, 2018, 2020 en 2022. De gemiddelde 
kosten per jaar zijn dus geraamd op € 43.000 / 5 = € 8600,- excl. btw. Voor onvoorziene 
zaken dient rekening gehouden te worden met ca. € 1500,-. Totaal benodigd afgerond ca. € 
10.000,- excl. btw per jaar. 
 
In de meerjarenraming is op dit moment een jaarlijkse uitgave van € 60.600,- in de begroting 
opgenomen. 
Vanaf het jaar 2015 zal op de oneven jaren € 105.000 nodig zijn en op de even jaren € 
10.000.  De kosten voor het baggeren worden voor 50% doorberekend in het tarief voor riool. 
Het verschil aan de toerekening aan het tarief voor riool wordt opgenomen dan wel 
onttrokken aan de egalisatievoorziening riool.  
Hiermee zijn de gevolgen voor het begrotingssaldo als volgt: 
(Bedragen in € en -/- is nadeel) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
In begroting   €   60.600 €   60.600  €   60.600 €   60.600  €   60.600 
Nodig   € 105.000 €   10.000  € 105.000 €   10.000  € 105.000 
Verschil -€   44.500 €   50.600 -€   44.500 €   50.600 -€   44.500 
Voorz riool -€  22.250 €   25.300 -€  22.250 €   25.300 -€  22.250 
Begrotingssaldo -€  22.250 €   25.300 -€  22.250 €   25.300 -€  22.250 
  
Per 2 jaarlijkse cyclus levert deze manier van werken een voordeel van € 6.100 op. Het 
effect hiervan op de rioolheffing wordt meegenomen bij de herberekening van de tarieven 
2016-2019. 
De begrotingswijziging is onder het bedrag van € 50.000,- en behoeft dus niet door de Raad 
bekrachtigd te worden. In dit geval maakt het onderdeel uit van dit advies en wordt het 
evenwel aan de Raad voorgelegd. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dat?  
 
Er zijn geen externe subsidiebronnen. 
 
Risico’s 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
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Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water is de ambitie uitgesproken om het beheer en 
onderhoud van al het stedelijk oppervlaktewater in beheer van de gemeente over te laten 
nemen door het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap wil daarmee duidelijkheid 
geven over haar verantwoordelijkheid voor het waterbeheer in het stedelijk gebied. Met het 
geven van deze duidelijkheid wordt tevens invulling gegeven aan de één-loket-gedachte voor 
overheden. 
Op 4 juni 2012 heeft de raad het Regionaal Waterplan Bergen, Castricum en Heiloo 
vastgesteld. Hierin is aangegeven dat het hoogheemraadschap op termijn het beheer en 
onderhoud van het stedelijk water van de gemeente gaat overnemen. De besprekingen 
hierover starten in 2016. Afhankelijk van de voortgang van de onderhandelingen kan op zijn 
vroegst de overname in 2017 plaatsvinden. Een van de voorwaarden voor overname is dat 
het watersysteem zich in goede staat bevindt en voldoende onderhouden is. 
Het overnemen van het beheer en onderhoud van het watersysteem binnen de bebouwde 
kom kan voor de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Deze besparing 
bestaat uit een besparing op schouwwerkzaamheden en een besparing op baggeren. Hoe 
groot de besparing is kan op dit moment nog niet gezegd worden. 
De overname door het HHNK geldt niet voor het water in het buitengebied. Hiervoor blijft een 
budget noodzakelijk voor beheer en onderhoud. 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): nee  
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

 
De gemeente heeft een wettelijke plicht om haar waterlopen te onderhouden volgens de 
Keur van het hoogheemraadschap. Met de aanname van dit baggerplan voldoet de 
gemeente hieraan.  
 
Bijlagen: 
 

1. Raadsbesluit.  
2. tekening baggerplan 2014 t/m 2023. 
3. Begrotingswijziging. 

 
 
Bergen, 25 november 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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