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Op 18 juni 2021 is er een extreme hoeveelheid neerslag gevallen in korte 
tijd. Dat heeft boven Bergen en omgeving voor flinke wateroverlast en 
schade geleid. 
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Onderwerp : 
Schriftelijke artikel 40 vragen extreme neerslag en wateroverlast op 18 juni 
2021 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 19 juni heeft het CDA vragen gesteld naar aanleiding van de extreme neerslag op 18 juni  
2021. Hieronder staan de vragen. De antwoorden staan in rood.  
 

- Kan het College van B&W samen met vertegenwoordigers van het  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een informatie avond organiseren voor  
bewoners en de politiek om toelichting te geven?  
Antwoord: 
Er is sinds de extreme neerslag veel contact met diverse getroffen bewoners en bedrijven  
rondom de getroffen locaties. Aangezien het maatwerk is wat de problemen en oplossingen  
zijn is dat momenteel de beste oplossing. Verder deelt de gemeente via diverse media  
berichten over deze gebeurtenis, met vlog (Erik Bekkering) en via een artikel voor oproep om  
getroffen locaties te delen om kwetsbare locaties in beeld te brengen.  
 

- Welke type bui is er gevallen (herhalingsfrequentie)?  
Antwoord: 
Het type bui dat is gevallen varieert in de regio, maar het maximum is gevallen in de omtrek  
van gemeente Bergen. Een regenmeter daar heeft 120 mm gemeten in 1,5 uur en dat is erg  
veel in korte tijd.  
Dit type bui komt zelden voor en zeker niet vaker op dezelfde locatie. Het is niet de eerste  
keer in Nederland. Richting 2050 wordt de kans op dergelijke omvangrijke buien wel groter.  
Ook de gemeente Bergen willen we klimaatbestendig en waterrobuust inrichten en we  
richten ons daarbij op de klimaatscenario’s van het KNMI voor 2050. We zijn momenteel  
bezig om daar harde richtlijnen voor op te stellen die we kunnen meegeven aan  
projectontwikkelaars voor nieuwbouw, maar ook voor de herinrichting van bestaand stedelijk  
gebied. Dit voorstel voor een klimaatadaptieve basisveiligheid van nieuwbouw en  
herinrichting van bestaand stedelijk gebied krijgt u van ons in 2022 als onderdeel van het  
gemeentelijke uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.  
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- Waar was er overlast?  

Antwoord: 
De meeste overlast was er in de regio van gemeenten Bergen en Alkmaar. Vanuit alle  
kernen van de gemeente Bergen zijn meldingen van wateroverlast binnengekomen. 2  
De komende periode wordt in kaart gebracht waar zich de problemen precies hebben  
voorgedaan. We gaan dit ook via de media aan onze inwoners vragen. Zo kunnen we een  
preciezer kaartbeeld krijgen van kwetsbare locaties om ons zo voor te bereiden op  
toekomstige zware buien. Dit kaartbeeld is dan een aanvulling op de theoretisch berekende  
stresstesten die u ook kunt bekijken (https://drive.google.com/file/d/1TF-
UxK5WTtDFSHvgc8qP9OwFiVEjlBl9/view en https://hhnk.klimaatatlas.net/). 
 

- Waar bestond de overlast uit?  
Antwoord: 
De overlast bestond o.a. uit ondergelopen straten, woningen, tuinen, garages/schuren,  
kelders en agrarisch gebied.  
 

- Welke beleid heeft de gemeente en het HHNK de afgelopen jaren vastgesteld en is in  
uitvoering om ons systeem voor te bereiden op de klimaatsveranderingen?  
Antwoord: 
De gemeente heeft in mei 2021 de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio  
Alkmaar vastgesteld. Daarnaast werken we volgens het Gemeentelijke Rioleringsplan  
Bergen waar klimaatadaptatie ook deel van uitmaakt. Daarmee moeten wij zorgen dat  
bijvoorbeeld het regenwater bij extreme buien niet of beperkt tot schade leidt vanuit de  
openbare omgeving. Hier werken we de komende tientallen jaren aan, maar we staan nog  
maar aan het begin daarvan. Het Waterschap heeft de watersystemen (sloten en  
watergangen) ingericht volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Daarmee  
proberen zij te voorkomen dat bij extreme buien inundatie plaatsvindt vanuit het  
watersysteem naar het land. Dat is hen niet overal gelukt.  
 

- Hoe hebben de voorzieningen gefunctioneerd?  
Antwoord: 
Voor zover bekend hebben de bestaande voorzieningen voor klimaatadaptatie, goed  
gewerkt. Er zijn voorzieningen waarvan al bekend was dat deze niet optimaal functioneren.  
 

- Wat ging goed, wat kan beter?  
Antwoord: 
De komende periode wordt in kaart gebracht wat er goed ging en wat er beter kon.  
 

- Zijn momenteel alle voorzieningen / maatregelen ten behoeve van de  
klimaatadaptatie uitgevoerd?  
Antwoord: 
Nee, we zijn met een uitvoeringsprogramma bezig en voeren klimaatadaptieve maatregelen  
in bestaande projecten uit om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Zo maken we het ook  
financieel haalbaar om de bebouwde omgeving klimaatbestendig te maken.  
 

- Welke voorzieningen / maatregelen moeten nog worden uitgevoerd?  
Antwoord: 
Diverse voorzieningen en maatregelen tegen wateroverlast, droogte en hitte op basis van de  
gemaakte klimaatstresstesten en op basis van ervaringen van daadwerkelijke buien zoals  
die van afgelopen vrijdag 18 juni.  
 

https://drive.google.com/file/d/1TF-UxK5WTtDFSHvgc8qP9OwFiVEjlBl9/view
https://drive.google.com/file/d/1TF-UxK5WTtDFSHvgc8qP9OwFiVEjlBl9/view
https://hhnk.klimaatatlas.net/
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- Zijn de uit te voeren maatregelen afdoende om de bui van 18 juni 2021 te kunnen  
verwerken? Zo, nee wat moet er nog meer worden gedaan?  
Antwoord: 
We komen in 2022 nog naar uw raad voor vaststelling van regels over een basisveiligheid 
qua klimaatadaptatie. Aangezien dit nu nog niet vaststaat, kunnen we nog geen antwoord 
geven op deze vraag. Maar wat is een regenbui verwerken? Een basisveiligheid wil zeggen, 
tot een bepaalde zware bui geen schade, en tot een nog zwaardere bui geen schade aan 
vitale infrastructuur.  
 

- Wat accepteren we qua overlast / schade aan woningen en bedrijven?  
Antwoord: 
Als gemeente willen we met een nog vast te stellen basisveiligheid voorkomen dat er tot een  
bepaalde zware bui of gebeurtenis overlast / schade in huizen of gebouwen komt met een 3  
oorzaak in de openbare omgeving. Zover zijn we nu nog niet want die basisveiligheid moet  
nog vastgesteld worden door uw raad. Daarbij willen we de maatregelen zoveel mogelijk in  
bestaande projecten meenemen, waar de weg toch opengaat om andere redenen. Daarmee  
houden we de maatregelen beter betaalbaar.  
 

- Welke maatregelen kunnen bewoners treffen?  
Antwoord: 
Daar zijn veel mogelijkheden voor. De belangrijkste eenvoudige maatregelen tegen  
wateroverlast voor bewoners zijn een groenere tuin met voldoende onverhard materiaal  
(minder tegels). Daarbij zijn er mogelijkheden voor waterberging op eigen terrein in de vorm  
van verlagingen of technische voorzieningen. Ook is het belangrijk dat een eventuele helling  
in de tuin van het huis afloopt. 
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Beusekom van Mathijs, 
Beleidsmedewerker van het team Gemeentelijke Eigendommen via telefoonnummer 088 909 
7559. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 21uit02148 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris Burgemeester 
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