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Samenvatting

Samenvatting
Voor u ligt het Waterbeheersplan 2010-2015 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, getiteld
‘Van veilige dijken tot schoon water’. In dit plan beschrijft het hoogheemraadschap de doelstellingen voor de
periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water.
Wat willen wij op dat gebied de komende jaren bereiken? Wat is daarvoor nodig? En wat gaat dat kosten?
Wilt u een gedetailleerd antwoord op deze vragen, dan bevelen wij u lezing van dit gehele plan aan.
Wilt u zich snel een indruk vormen van de plannen, ambities, doelen en uitgangspunten, dan vindt u hier een korte
samenvatting.

Klimaatverandering
De agenda van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: het hoogheemraadschap) wordt de
komende tijd sterk bepaald door de klimaatverandering. Deze verandering heeft direct invloed op onze kerntaken.
We moeten nu al anticiperen op de voorspelde extra wateroverlast, droogte en het verhoogde overstromingsrisico.
Het hoogheemraadschap wil met de klimaatverandering toekomstbewust omgaan. De aanpak van dit plan, dat
loopt tot en met 2015, past daar goed in. Het beschrijft stappen die nu (moeten) worden gezet om ook in de
toekomst een veilige en leefbare woonomgeving te behouden.
Watersystemen van hogere kwaliteit
Een andere koersbepalende ontwikkeling vormt de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Deze richtlijn is bedoeld om watersystemen van hogere kwaliteit te bereiken. Het hoogheemraadschap heeft
hierbij een strategische bijdrage geleverd en veel geïnvesteerd in verbreding van het draagvlak. In 2008 zijn
maatregelpakketten ontwikkeld. Deze zijn opgenomen in dit plan.
Missie en kerndoelen
De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende jaren, ondanks klimaat- en
weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig te houden tegen overstromingen en te
zorgen voor droge voeten en schoon water. Het kerndoel is vierledig:
1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelmatig en integraal
beheren.
2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en/of beheersbaar
houden.
3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een veiligheidsfunctie en
deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren.
4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere omstandigheden
onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid,
wateroverlast en waterkwaliteit.
Uitgangspunten
Het hoogheemraadschap hanteert bij zijn beleid de volgende uitgangspunten:
s (ET BEHEERSGEBIED VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP IS BEVEILIGD TEGEN OVERSTROMINGEN
s $IJKVERSTERKING BLIJFT ALTIJD MOGELIJK
s !LLE INWONERS VAN HET BEHEERSGEBIED VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP HEBBEN RECHT OP HET AFGESPROKEN
beschermingsniveau tegen wateroverlast.
s 7ATERSYSTEMEN ZIJN GEZOND VOOR MENS PLANT EN DIER
s 0ROBLEMEN WORDEN OPGELOST WAAR ZE ONTSTAAN
s -ET DE WATERVOORRAAD WORDT ZORGVULDIG OMGEGAAN
s .IET ALLES KAN OVERAL
s 3AMENWERKING STAAT CENTRAAL
s 7ATER IS EEN ORDENEND PRINCIPE IN DE RUIMTELIJKE INRICHTING
s (ET WATERBEHEER IS TOEKOMSTGERICHT
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Monitoring en rapportage
Het hoogheemraadschap wil een scherp beeld hebben van de voortgang. De gewenste effecten (voor veiligheid
tegen overstroming, droge voeten, schoon oppervlaktewater en veilige (vaar)wegen) zijn daarom vertaald in
resultaten. Deze beschrijven welke prestaties moeten worden geleverd om het gewenste effect te sorteren.
De prestaties vormen de indicator of de resultaten wel of niet worden behaald. Drie keer per jaar (op 15 april,
15 augustus en 15 december) wordt een rapportage per programma gepubliceerd.

Beheer
Integraal beheer van het watersysteem
In 2015 houdt het hoogheemraadschap het watersysteem onder dagelijkse omstandigheden in stand, conform
vigerend beleid en regelgeving.
Dit strategisch doel wordt uitgewerkt voor de onderdelen peilbeheer, onderhoud watersysteem,
watersysteembeheer en ruimtelijke ordening, beheer van regionale waterkeringen en grondwaterbeheer.
Peilbeheer
In 2015 is het peilbeheer gericht op het in stand houden van de gewenste oppervlaktewater- en grondwaterregimes
(GGOR) voor de verschillende gebruiksfuncties van het gebied. Waar mogelijk wordt dynamisch peilbeheer
ingevoerd. In natuurgebieden of gebieden waar een natuurlijk verloop van het peil gewenst is, wordt ﬂexibel
peilbeheer ingevoerd. Doel is het voorkomen van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit door
vermindering van de inlaat van (gebiedsvreemd) water. Voor veenweidegebieden wordt waar mogelijk het principe
functie volgt peil toegepast. Daarnaast komt er een onderzoek naar het sturen van water op beheersgebiedniveau.
Onderhoud watersysteem
In 2015 onderhoudt het hoogheemraadschap het watersysteem zodanig, dat de waterhuishoudkundige functie
wordt gewaarborgd en de ecologische toestand van het watersysteem wordt verbeterd.
De afspraken in de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zullen leiden tot
aanpassingen in de infrastructuur van waterlopen en waterkeringen. Dit heeft effect op de wijze en omvang van het
onderhoud van het watersysteem. Ook de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet hebben gevolgen voor
het onderhoud. Verder worden het visbeleid, de praktijk van het baggeren, het maaibeheer en de afspraken over
de zogenoemde groene en blauwe diensten aangepast. Het hoogheemraadschap zal aandacht besteden aan de
kwaliteit van het zwemwater. Het onderhoud van stedelijk water wordt overgenomen van gemeenten.
‘Van veilige dijken tot schoon water’

9

Watersysteembeheer en ruimtelijke ordening
Het hoogheemraadschap adviseert in het kader van de watertoets over de functiegeschiktheid en de inrichting
van het watersysteem en over maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op orde te houden. Het waterplan
is een integraal plan waarin het hoogheemraadschap en een of meerdere gemeenten afspraken vastleggen over
diverse waterthema’s. In de planperiode worden met alle gemeenten afspraken gemaakt over het opstellen van
waterplannen. De eerste ervaringen met de waterbank, een boekhoudkundig instrument om gebruik te maken van
een overmaat aan waterberging elders in het peilgebied, worden geëvalueerd. Ook stelt het hoogheemraadschap
een beleidskader op voor bouwen op water.
Beheer van regionale waterkeringen
In de planperiode wordt geïnventariseerd of de waterlopen en de waterkeringen integraal kunnen worden
beheerd en onderhouden. Vervolgens wordt een beleidsvisie met heldere kaders opgesteld. In 2015 houdt
het hoogheemraadschap de regionale waterkeringen onder dagelijkse omstandigheden in stand conform de
veiligheidsnormen, en met oog voor maatschappelijke belangen.
Grondwaterbeheer
In 2015 is de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen zodanig op orde, dat de zoete
grondwatervoorraad duurzaam beschikbaar blijft voor gebruiksdoeleinden en dat negatieve gevolgen voor de
omgeving worden voorkomen.

Het hoogheemraadschap wil in de planperiode het volgende bereiken:
s )N  HEBBEN GRONDWATERONTTREKKINGEN GEEN NADELIGE GEVOLGEN VOOR KWETSBARE GEBIEDEN EN .ATURA
2000-gebieden.
s (ET GRONDWATERONTTREKKINGSBELEID LEVERT EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET BELEID OM VERDROGING TEGEN TE GAAN
s .IEUWE GRONDWATERONTTREKKINGEN EN SLUITING VAN BESTAANDE GRONDWATERONTTREKKINGEN LEIDEN NIET TOT MEER
nadelige gevolgen voor het stedelijk gebied.
s %R TREDEN GEEN NIEUWE GRONDWATEROVERLAST EN ONDERLASTSITUATIES OP DOOR HET AANPAKKEN VAN DE BESTAANDE
grondwateroverlast.
Om deze doelen te bereiken is samenwerking tussen het hoogheemraadschap, de provincie en gemeenten
nodig. In 2012 wordt, in samenwerking met de provincie en gemeenten, een integraal grondwaterbeleidskader
ontwikkeld. In 2013 is dat beleidskader uitgewerkt in de Keur en het watertoetsinstrument. In 2015 worden
samenwerkingsafspraken met de provincie geëvalueerd. In datzelfde jaar wordt op basis van de nieuwe inzichten
het grondwaterbeleidskader bijgesteld.
Beheersing van lozingen op het watersysteem
In 2015 wordt de verontreiniging van het watersysteem door directe, indirecte en overige lozingen voorkomen en/of
beheersbaar gehouden, zodat de (ecologische) waterkwaliteitsdoelstellingen conform de KRW worden gehaald.
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Directe lozingen
Vrijwel alle directe lozingen zijn momenteel gesaneerd en gereguleerd. In de planperiode worden
rioolwateroverstorten verder teruggedrongen. In 2010 wordt een verkenning afgerond naar de gevolgen van
koelwaterlozingen. Ongesaneerde lozingen van huishoudelijk afvalwater worden in de planperiode verder
teruggedrongen via het Besluit lozing afvalwater huishoudens.
Indirecte lozingen
!LLE INDIRECTE LOZINGEN VALLEN ONDER HET BEVOEGD GEZAG VAN DE GEMEENTELIJKE OF PROVINCIALE OVERHEID
Het hoogheemraadschap heeft geen directe invloed op de indirecte lozingen. Het gaat het gemeentelijk en
provinciaal bevoegd gezag stimuleren om deze indirecte lozingen adequaat te controleren.
Overige verontreinigingsbronnen
Overige verontreinigingsbronnen (zoals uit- en afspoeling van bestrijdingsmiddelen, neerslag van verontreinigingen
uit de lucht en kwel) zijn niet of nauwelijks te saneren met het instrumentarium van het hoogheemraadschap.
In 2010 volgt een verkenning naar de emissies van overige bronnen van verontreiniging. Mocht de wet- en
regelgeving tekort schieten om deze emissies beheersbaar te krijgen of te houden, dan wordt in 2011 een
uitvoeringsprogramma ontwikkeld om deze emissies terug te dringen.
Beheer van de primaire waterkeringen
In 2015 worden de primaire waterkeringen onder dagelijkse omstandigheden in stand gehouden conform de
veiligheidsnormen en met oog voor maatschappelijke belangen.
Het hoogheemraadschap anticipeert daarbij op klimatologische ontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen die
het functioneren van de waterkeringen kunnen beïnvloeden.
Het dagelijks beheer is gericht op het in stand houden van het proﬁel dat in de legger is vastgesteld. Dit beheer
leidt tot verschillende onderhoudsmaatregelen. In de periode 2008-2010 zijn de leggers van alle primaire
waterkeringen vastgesteld, met uitzondering van de legger van de zandige kust van Texel; deze is in 2011 gereed.
Het beheerregister wordt dagelijks bijgewerkt. Jaarlijks doet het hoogheemraadschap verslag aan de provincie over
de inspecties van de primaire en regionale waterkeringen.
Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat bij waterkeringen (inclusief de zandige kust) de aanwezige potenties van
landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie behouden blijven en worden ontwikkeld. Randvoorwaarde hierbij is
wel dat de veiligheid van de waterkering niet in het geding komt. Bovendien mag het voor het hoogheemraadschap
niet leiden tot substantieel hogere kosten dan vanuit het veiligheidsaspect benodigd is. Het hoogheemraadschap
neemt actief deel aan planvormingsprocessen op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie
waarin waterkeringen een belangrijke rol spelen. Het hoogheemraadschap volgt het rijksbeleid uit de Derde
Kustnota (2000) en de Beleidslijn Kust (2007) en werkt mee aan de realisering daarvan. Het uitgangspunt is dat de
kustlijn met een zo natuurlijk mogelijke zeereep wordt gehandhaafd. Het hoogheemraadschap wil het dynamisch
kustbeheer handhaven en werkt mee aan de uitwerking van de Kustvisie 2050.
Elke zes jaar brengt het hoogheemraadschap verslag uit aan de provincie over de primaire waterkeringen. In 2010
rapporteert het over de zogenoemde derde toetsing, gebaseerd op de hydraulische randvoorwaarden 2006.
In 2011 stelt het Rijk weer nieuwe hydraulische randvoorwaarden vast voor de daaropvolgende vierde toetsing.
Calamiteitenbestrijding
Het hoogheemraadschap heeft een crisisbeheersingsorganisatie. Deze beschikt over actuele crisisbestrijdingsplannen
voor waterveiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. De plannen worden jaarlijks geoefend.
De effectieve inzet van de crisisbeheersingsorganisatie kan alleen worden gewaarborgd door veel aandacht te
besteden aan goede voorbereiding. Voorwaarde is dat het voorkómen van calamiteiten een vanzelfsprekend
onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Het hoogheemraadschap heeft in 2008 de ontwikkeling van
een Hoogwaterinformatiesysteem (HIS) voor zijn gebied afgerond. De HIS-scenario’s vormen de basis
voor de (gebiedsgebonden) rampenbestrijdingsplannen die vanuit de veiligheidsregio’s samen met het
hoogheemraadschap, gemeenten en de provincie zijn of worden ontwikkeld. Het hoogheemraadschap draagt
de beschikbare informatie over overstromingsscenario’s actief uit. Het gaat op zoek naar de manier waarop het
de informatie goed kan ontsluiten voor relevante partijen en burgers. Het belang van een goede communicatie
bij crisisbeheersing neemt toe. Daarom beschikt het hoogheemraadschap over een crisiscommunicatieplan
EN EEN ZOGEHETEN @!LERT TEAM $IT TEAM KOMT BIJ DREIGENDE CALAMITEITEN BIJEEN OM DE COMMUNICATIE EN
informatievoorziening in goede banen te leiden.
‘Van veilige dijken tot schoon water’
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Programma’s
Waterveiligheid
In 2017 voldoen de primaire waterkeringen, opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2007), aan de
veiligheidsnormen van het Rijk en zijn er maatregelen getroffen om de gevolgen van rampen te verkleinen.
Momenteel is er één uitvoeringsprogramma voor waterveiligheid: het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP). Het hoogheemraadschap heeft veertien maatregelen op het HWBP staan.
Deze maatregelen zijn voor 2016 uitgevoerd. Bij het ontwerp van de oplossingen wordt gebruik gemaakt van de
vigerende leidraden van het Rijk, de laatste inzichten over robuust ontwerpen, en de ontwerpuitgangspunten van
het hoogheemraadschap. Tevens wordt rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit en landschaps-, natuur- en
cultuurhistorische waarden.
Het hoogheemraadschap incorporeert de aanbevelingen van de Taskforce Management Overstromingen (TMO)
en het nieuwe landelijke en Europese beleid voor de rampenbestrijding in zijn eigen beleid. In het kader van
rampenbeheersing in de Nota Waterveiligheid 21e eeuw is daarnaast verkend of er bij overstromingen preventieve
fysieke maatregelen en/of aanvullende organisatorische maatregelen kunnen worden getroffen. Drie keer per
jaar rapporteert het hoogheemraadschap intern over de voortgang van het HWBP. Drie keer per jaar volgt ook
rapportage aan het Rijk over de voortgang.
Wateroverlastbestrijding
In 2015 voldoen de belangrijkste genormeerde regionale waterkeringen aan de veiligheidsnorm.
In 2017 voldoet het watersysteem aan de normen voor wateroverlast.
In 2020 voldoen alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnorm.
Tot 2015 investeert het hoogheemraadschap 100 miljoen euro om de watersystemen van polders klimaatbestendig
te maken. Daarbij wordt uitgegaan van actuele werknormen. Ook de boezemsystemen en regionale keringen
zullen aan de norm voldoen. Nationale en regionale beleidsnotities zijn bepalend voor de uitvoeringsprogramma’s
van het hoogheemraadschap. In principe worden problemen opgelost waar ze ontstaan en worden kleinschalige
oplossingen gekozen die aansluiten op de trits vasthouden-bergen-afvoeren. Bij ruimtelijke ingrepen wordt gezocht
naar functiecombinaties en daarmee bundeling van ﬁnancieringsmogelijkheden.
Poldersystemen, boezemstelsels en regionale waterkeringen worden in relatie tot elkaar bekeken in drie
uitvoeringsprogramma’s. Om het systeem op orde te krijgen en te houden, is het van belang dat niet opnieuw
een achterstand wordt opgelopen. Binnen zijn bevoegdheid zorgt het hoogheemraadschap ervoor dat bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen het bestaande beschermingsniveau behouden blijft.
Het hoogheemraadschap maakt in de planperiode een actuele kaart waarop het beschermingsniveau
tegen wateroverlast in 2015 staat aangegeven. Deze kaart vormt in 2015 een resultaatsverplichting voor het
hoogheemraadschap.
12
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Ruimtelijke maatregelen (waterbergingen) die worden genomen om wateroverlast te bestrijden, kunnen een
toegevoegde waarde hebben bij het bereiken van lokale waterkwaliteitsdoelen. Zo mogelijk worden deze kansen
voor verbetering van de waterkwaliteit benut.
Eenmaal per kwartaal rapporteert het hoogheemraadschap aan het bestuur over de voortgang van de
werkzaamheden aan poldersystemen, boezemstelsels en boezemwaterkeringen.
Watertekort
In 2015 wordt de maatschappelijke en economische schade die het gevolg is van watertekorten beperkt door
middel van een verantwoorde verdeling van het beschikbare zoete water.
De klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot langere droogteperiodes, minder wateraanvoer via de
grote rivieren, meer verdamping en verzilting. Daardoor stijgt de kans dat er tijdelijk onvoldoende water vanuit het
IJsselmeer of Markermeer kan worden ingelaten. De omvang en frequentie van dit probleem is onvoorspelbaar.
Het beleid van het hoogheemraadschap is erop gericht om de maatschappelijke en economische schade zoveel
mogelijk te beperken. Daarvoor wordt met een zogenoemde verdringingsreeks vastgesteld in welke volgorde
functies worden gekort op de zoetwateraanvoer.
Het hoogheemraadschap heeft in 2007 een
studie uitgevoerd naar het watertekort in
zijn beheersgebied. De resultaten van deze
studie brengen met zich mee dat de prioriteit
ligt bij het voorkomen van onherstelbare
schade (door klink en zettingen) aan de
waterhuishoudkundige infrastructuur en
gebouwen. Daarom is het uitgangspunt dat het
peil te allen tijde wordt gehandhaafd. Vanaf
2011 wordt de verdringingsreeks ruimtelijk
vertaald. Daarbij wordt gekeken naar de
optimale verdeling van het beschikbare zoete
water bij verschillende doorspoelscenario’s.
Ook wordt de noodzaak onderzocht van
maatregelen om de schade te beperken.
In 2013 is een uitvoeringsprogramma
vastgesteld voor het oplossen van knelpunten
en mitigerende maatregelen. Tezamen met
de verdringingsreeks leidt deze ertoe dat het
strategisch doel in 2015 is bereikt. De realisatie
van het programma wordt gemonitord in 2014
en 2015.
Waterkwaliteit
De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater is in 2015 verbeterd ten opzichte van 2000. De concentratie
van prioritaire stoffen in het oppervlaktewater voldoet in 2015 aan de normen. Acht waterlichamen (inclusief het
overige water) hebben de ecologische doelstelling bereikt, 38 waterlichamen zijn een klasse verbeterd en twaalf zijn
onveranderd gebleven. In 2027 hebben we een gezond en betrouwbaar watersysteem, dat voldoende veerkrachtig
is om (plaatselijke) verstoringen op te vangen.
Bij het bereiken van dit doel gelden de volgende uitgangspunten: De waterkwaliteit mag niet verslechteren ten
opzichte van peiljaar 2000. Beheer en inrichting worden afgestemd op het halen van de doelen, zonder dat daarbij
wateroverlast optreedt. Beschermde gebieden bezitten een aparte status. Dit betekent dat in deze gebieden de
doelen voor waterkwaliteit conform de KRW in 2015 moeten zijn bereikt.
Hieronder vallen door de provincie aangewezen zwemwaterlocaties en Natura 2000-gebieden:
s 6OOR HET BEREIKEN VAN DE @GOEDE TOESTAND IS HET NOODZAKELIJK DAT HET 2IJK HET MESTBELEID EFFECTIEVER HEEFT
gemaakt en de diffuse bronnen heeft aangepakt.
s 6AN GEMEENTEN WORDT VERWACHT DAT ZIJ DE GEMAAKTE AFSPRAKEN OVER WATERKWALITEITSMAATREGELEN NAKOMEN EN DAT
zij meewerken aan ruimtelijke ordeningprocedures ten behoeve van de uitvoering van het maatregelenpakket.
s %R VINDT GEEN AFWENTELING PLAATS

‘Van veilige dijken tot schoon water’
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Het lopende uitvoeringsprogramma wordt verder gerealiseerd. Het omvat beheer en onderhoud van zuiveringen,
investeringsprogramma’s aan de rwzi’s, investeringsprogramma’s voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers,
beheer en onderhoud van het boezemsysteem en overige wateren, waterkwaliteitsbaggeren, uitvoering van
lopende vismigratieprojecten en verbrakkingsprojecten.
Het hoogheemraadschap stelt meetprogramma’s op om vast te stellen of de ecologische en chemische
doelstellingen worden gehaald. Voor waterkwaliteit meet het hoogheemraadschap de chemische kwaliteit (stikstof,
fosfaat, chloride, bestrijdingsmiddelen) en de biologische kwaliteit (planten, kleine waterdieren, algen, vissen).
Verder wordt onderzocht of de zwemwateren aan de eisen voldoen om veilig te kunnen zwemmen. De resultaten
van deze monitoring worden eens per jaar gerapporteerd.
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1 Inleiding
1.1 Klimaatverandering
Dat de planeet aarde te maken heeft met een klimaatverandering, wordt door weinigen meer betwist.
De effecten van die klimaatverandering worden steeds sterker voelbaar. Ook in het gedeelte van Noord-Holland
boven het Noordzeekanaal. Daarom wordt de agenda van het hoogheemraadschap sterk bepaald door deze
klimaatverandering en het voortschrijdend inzicht daarover.
De klimaatverandering heeft direct invloed op de kerntaken van het hoogheemraadschap. Die kerntaken zijn gericht
op veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Tussen 2000 en 2004 is fors geïnvesteerd in
onderzoek, voorbereiding en communicatie. Sinds 2005 is het hoogheemraadschap bezig met maatregelen om het
watersysteem klimaatbestendig te maken. Vanaf 2005 heeft het hoogheemraadschap een (intern) programmabureau
dat fungeert als taskforce voor de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering.
1.1.1 Wateroverlast, droogte, veiligheid tegen overstromingen
Klimaatveranderingen brengen niet alleen wateroverlast met zich mee. Het hoogheemraadschap bereidt zich
ook voor op maatregelen die de effecten van langdurige droogte en warmte op het water(eco)systeem moeten
voorkomen of verzachten. Langdurige warme perioden betekenen ook dat het hoogheemraadschap zich, samen
met de provincie, moet beraden op een zogenoemde verdringingsreeks voor het beheersgebied. Dat wil zeggen
dat antwoord moet worden gegeven op de vraag: welke (gebruiks)functies worden het langst van zoet water
voorzien in tijden van droogte?
Ook voor het handhaven van de veiligheid tegen overstromingen maakt het hoogheemraadschap zich sterk. Zowel
de primaire keringen (buitenwater) als de regionale keringen (boezem en polder) staan onder voortdurende controle.
Ze worden aangepakt wanneer ze niet voldoen aan de respectievelijk door Rijk en provincie vastgestelde normen.
Voor het op orde brengen van de primaire keringen heeft het hoogheemraadschap in 2008 een intentieverklaring
getekend. Die verklaring vindt haar beslag via het zogenoemde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
1.1.2 Toekomstbewust omgaan met klimaatverandering
Het hoogheemraadschap wil met de klimaatverandering toekomstbewust omgaan. Er is voortschrijdend
wetenschappelijk inzicht (uitmondend in nieuwe klimaatscenario’s) en er zijn nieuwe politieke visies voor de
ﬁnanciering (Commissie Vellinga). Het hoogheemraadschap betrekt dit inzicht en deze visies bij zijn koersbepaling
voor de toekomst. De recente uitkomsten van de Deltacommissie (Commissie Veerman) zijn niet in dit plan verwerkt.
Wel wordt verwacht dat dit waterbeheersplan in grote lijnen zal aansluiten bij de conclusies van de commissie. De
commissie gaat immers uit van een aanpak voor de lange termijn. Daar past de aanpak van dit plan, dat loopt tot
en met 2015, goed in. Het beschrijft stappen die nu (moeten) worden gezet om ook in de toekomst een veilige en
leefbare woonomgeving te behouden. De komende jaren zal constant worden ingespeeld op mogelijke nieuwe
ontwikkelingen. Indien die ontwikkelingen van dien aard zijn dat snel ingrijpen nodig is, dan zal in de loop van de
planperiode een herziening van dit plan worden onderzocht.

1.2 Kwalitatieve verbetering van het watersysteem
Een andere koersbepalende ontwikkeling vormt de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
De implementatie van deze Europese waterrichtlijn is in Nederland een grootschalig en complex proces geworden.
Het hoogheemraadschap heeft hierbij een strategische bijdrage geleverd aan het landelijke circuit over de KRW.
Maar er is meer gebeurd. Het hoogheemraadschap heeft veel geïnvesteerd in de maximalisering van het draagvlak
in het eigen beheersgebied. In 2008 zijn maatregelpakketten voor de implementatie van de KRW ontwikkeld,
samen met alle veertig gemeentelijke partners, de provincie en met een aantal maatschappelijke groeperingen.
De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in dit waterbeheersplan. Het inspraakproces van dit Waterbeheersplan 4
(WBP4) is parallel verlopen aan het proces van het stroomgebiedbeheerplan, waarmee dit WBP4 via paragraaf 4.4 is
verbonden.
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1.3 De opdracht van het hoogheemraadschap
De wereld van het waterschap wordt steeds dynamischer. Er zijn steeds meer onzekerheden. Niet alleen de
randvoorwaarden voor ons bestaan (regen, wind, golven en rivierafvoeren) veranderen, ook het maatschappelijk
speelveld van de waterschappen verandert. Het wordt breder.
Oriënteren op de toekomst, anticiperen op wat op ons afkomt – dat doen waterschappen al zolang ze bestaan.
Het hoogheemraadschap blijft dat ook in de toekomst doen, op basis van de kennis en deskundigheid op het
gebied van watersystemen en waterkeringen. Inwoners, collega-overheden, gemeenten en de provincie kunnen
een beroep doen op onze kennis en deskundigheid. Zij mogen verwachten dat water en waterkeringen voldoen aan
de afgesproken normering. Maar zij mogen ook op onze hulp rekenen in tijden van wateroverlast of waterbezwaar,
mochten die - ondanks al onze inspanningen - optreden. Het hoogheemraadschap wil toekomstgericht,
betrouwbaar en open de wereld tegemoet treden.
1.3.1 Missie en kerndoelen
De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende jaren, ondanks klimaat- en
weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig te houden tegen overstromingen en te
zorgen voor droge voeten en schoon water.
Het kerndoel van het hoogheemraadschap is vierledig.
1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelmatig en integraal
beheren.
2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en/of beheersbaar
houden.
3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een veiligheidsfunctie en
deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren.
4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere omstandigheden
onmiddellijk operationeel is en die de beschikking heeft over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor
veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit.

‘Van veilige dijken tot schoon water’
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1.4 Doelen voor de planperiode
Het doel van het Waterbeheersplan 2010-2015 is om op hoofdlijnen richting te geven aan de beheer- en
ontwikkelopgaven voor het waterbeheer in de planperiode van zes jaar. In WBP4 geven we aan in welke
maatschappelijke context het waterbeheer wordt uitgevoerd. We verkennen de beleidsruimte en vullen deze
in op basis van bestaand en recent ontwikkeld beleid. De beleidslijnen, zoals beschreven in het WBP3 en het
Meerjarenbeleidskader vormen een belangrijke basis voor het WBP4. Het WBP4 is een logisch vervolg op
het WBP3, dat in november 2006 is vastgesteld. Was dit WBP3 nog de opmaat naar een nieuwe generatie
waterbeheersplannen, dit nieuwe plan is daar de concrete uitwerking van.
Het hoogheemraadschap wil als functionele overheid midden in de samenleving staan. Daarom zoeken we
onze verbinding vooral met de gemeenten. Het werkproces rond de implementatie van de KRW is daarvan een
voorproefje.
In WBP4 wordt een aantal subdoelen benoemd dat in de planperiode gerealiseerd moet worden om eind 2015 de
strategische doelen te behalen. Deze strategische doelen zijn aan de ene kant gekoppeld aan het beheer van het
watersysteem, aan de andere kant aan programma’s die de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Jaarlijks
wordt via een beleidsmonitoring gerapporteerd over de voortgang van het proces. Op basis daarvan wordt steeds
bijgestuurd.

Integraal waterbeheer
De waterwet geeft het hoogheemraadschap nieuwe taken. Die taken wil het voortvarend implementeren.
Dat zal ertoe leiden dat in de komende jaren integraal waterbeheer een bekend en gekend begrip wordt.
Water wordt ook steeds meer een zeer gewenst onderdeel van het landschap en van de ruimtelijke ordening.
Het hoogheemraadschap wil water op de kaart zetten, zowel de kansen als bedreigingen.
Faciliterende taak verder uitwerken
Het hoogheemraadschap werkt zijn faciliterende taak verder uit voor de gebruikers van het water. Voor alle
gebruiksfuncties in het gebied wil het hoogheemraadschap zich inspannen. Niet alleen voor agrarisch watergebruik,
maar ook voor gebruik van water in natuurgebieden, zonder daarbij de grenzen van een gezond levend water
te overschrijden (indachtig de opdracht van de KRW). Een goed werkend, gezond watersysteem is de basis voor
economische voorspoed en een hoge belevingswaarde van onze omgeving. Omgekeerd is een gezonde economie
een belangrijke voorwaarde om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren. In de praktijk blijkt echter dat niet
elke functie op de meest gunstige plek ligt - vanuit het waterbeheer gezien. Nieuwe functies kunnen ook niet altijd
zonder meer worden ingepast; soms zijn er zeer hoge inrichtings- en beheerskosten aan verbonden, die doorwerken
in de beheer- en onderhoudskosten van de waterbeheerder.
Evalueren en monitoren vernieuwen
Een ander belangrijk doel is het zoeken van nieuwe manieren om te evalueren en monitoren. Het gaat niet alleen
om verantwoordelijkheid nemen, maar ook om het aﬂeggen van verantwoording. Het hoogheemraadschap gaat
kostenbewust en zorgvuldig met het geld van zijn belastingbetalers om en wil dat laten zien.
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1.5 Uitgangspunten
Zoals eerder vermeld vormen de veiligheid van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, het behoud van droge
voeten en de ontwikkeling van schoon water de centrale opdracht van het hoogheemraadschap. Al sinds de jaren
negentig van de vorige eeuw hanteert het hoogheemraadschap daarvoor de onderstaande uitgangspunten die hun
waarde hebben bewezen en dat nog steeds doen.
Het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromingen
De primaire waterkeringen (duinen, IJsselmeer-, Markermeer- en Waddenzeedijken) zorgen door hun constructie en
het beheer voor een blijvende bescherming tegen overstromingen.
Dijkversterking blijft altijd mogelijk
Bebouwing en beplanting op dijken is altijd zodanig dat te allen tijde dijkversterkingswerkzaamheden mogelijk
blijven.
Alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap hebben recht op het afgesproken
beschermingsniveau tegen wateroverlast
De waterhuishouding en de natte infrastructuur voldoen aan de landelijke wateroverlastnormen, zoals afgesproken
in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In 2015 zullen alle watersystemen aan deze afspraken voldoen,
zodat de effecten van de klimaatverandering geneutraliseerd worden.
Watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier
Oppervlaktewater mag geen noemenswaardig risico vormen voor de gezondheid van mensen, planten en
dieren. Het is geschikt voor diverse vormen van gebruik, zoals het drenken van vee, besproeien van gewassen,
visserij, zwemmen en andere vormen van recreatie. Bovendien is het ecosysteem gezond: dat wil zeggen dat het
voedselweb overal intact is; planten, kleine waterdieren en vissen kunnen overal leven in het oppervlaktewater. De
KRW geeft de waterbeherende overheden in Nederland de opdracht om het oppervlaktewater daadwerkelijk aan
deze doelen te laten voldoen.
Problemen worden opgelost waar ze ontstaan
Dit uitgangspunt is bevestigd in het NBW. Een andere formulering is: ‘We wentelen niet af’. Het watersysteem kan
alleen tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding beheerd worden als de problemen worden opgelost waar ze
ontstaan. Dat geldt niet alleen voor wateroverlast, maar ook voor waterverontreiniging.
Met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan
Schoon water is kostbaar. Het is dan ook belangrijk dat er altijd voldoende van beschikbaar is voor diverse vormen
van gebruik. Voldoende wil zeggen: niet te weinig, maar ook niet te veel. Dat betekent dat de handhaving van het
afgesproken peil (peilbesluit) een van de belangrijkste taken is van het hoogheemraadschap. De klimaatontwikkeling
naar warmere droge zomers maakt dit uitgangspunt belangrijker.
Niet alles kan overal
Er zijn grenzen aan het faciliteren van gebruiksfuncties door de waterbeheerder. Watersysteemanalyse heeft duidelijk
gemaakt dat het faciliteren van gebruiksfuncties per gebied onverantwoord kostbaar kan worden. Zo is het
bijvoorbeeld letterlijk en ﬁguurlijk ‘dweilen met de kraan open’ als we brakke kwelgebieden vergaand willen
verzoeten. De fysieke omgeving stelt hier een grens. Ook het bereiken en in stand houden van een goede
watersysteemkwaliteit (KRW) stelt grenzen aan het ongelimiteerd willen gebruiken van het oppervlaktewater.
Op basis van faciliteringskaarten worden die grenzen in beeld gebracht.
Samenwerking staat centraal
Het waterbeheer in het gebied van het hoogheemraadschap wordt gebiedsgericht uitgewerkt. Door samenwerking
wordt bereikt dat maatregelen elkaar zoveel mogelijk aanvullen en versterken en dat de beschikbare middelen
optimaal besteed worden. Goede samenwerking vereist een effectieve communicatie tussen alle bij het
waterbeheer betrokken partijen.

‘Van veilige dijken tot schoon water’
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Water is een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting
Tot op heden speelt water een afgeleide rol in de ruimtelijke ontwikkeling. Het besef dat water meer ruimte
moet krijgen om in de toekomst de klimaatontwikkeling bij te kunnen houden, is ondertussen geaccepteerd. Het
instellen van een watertoets, de samenwerking met provincie en gemeenten, de vroegtijdige betrokkenheid van het
hoogheemraadschap bij ruimtelijke planvorming, zorgen in toenemende mate voor een meer sturende rol van het
water.
Het waterbeheer is toekomstgericht
Het hoogheemraadschap volgt de ontwikkelingen en inzichten op de voet op het gebied van: het klimaat, de
ruimtelijke ontwikkeling en de veranderingen in het gebruik van het oppervlaktewater en in de waterketen. We
dragen bij aan de innovatie van het instrumentarium dat nodig is om ook in de toekomst adequaat en kostenbewust
de waterbeheerstaak uit te voeren.

1.6 Plan-m.e.r.
Het waterbeheersplan van het hoogheemraadschap geeft de doelstellingen van het hoogheemraadschap weer
voor de periode 2010-2015. Het gaat om strategische doelstellingen die in latere fasen moeten worden uitgewerkt
in volgende plannen en besluiten, zoals een Keur, legger, Waterlopenbeheerplan, Waterkeringenbeheerplan,
Waterplannen en onderhoudsplannen. Deze plannen kunnen plan-m.e.r.-plichtige onderdelen bevatten.
Daarnaast worden in het waterbeheersplan uitspraken gedaan over onderzoeken die in de planperiode worden
uitgevoerd. Aangezien de doelstellingen en uitspraken in het waterbeheersplan zeer abstract geformuleerd zijn,
stellen zij geen kader voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten. Er staat slechts dat ervoor wordt
gezorgd dat aan de gestelde normen wordt voldaan en dat doelstellingen nog worden uitgewerkt. Er wordt
geen toon gezet of richting gegeven aan de manier waarop het voldoen aan de normen of de uitwerking van
de doelstellingen moet plaatsvinden. De aanpak in het WBP4 is programmatisch en gericht op het bereiken van
maatschappelijk gewenste effecten.
Aangezien de belanghebbenden al zijn en worden betrokken bij het opstellen en de uitwerking van het WBP4,
is al sprake van een transparante procedure. In dat opzicht wordt al in sterke mate op een plan-m.e.r.-achtige
wijze gewerkt. Bovendien zijn de uitspraken in het plan zo abstract, dat het moeilijk is hiervan de milieueffecten
inzichtelijk te maken, laat staan alternatieven te benoemen. De m.e.r.-procedure biedt daarom voor het WBP4 geen
meerwaarde.
Wanneer wel een plan-m.e.r.?
Gegeven de overkoepelende rol van het WBP4 en de noodzaak om het uit te werken in meer thematische en
gebiedsspeciﬁeke plannen, wil het hoogheemraadschap vooral investeren in goede uitwerkingsplannen met een
breed draagvlak. Juist bij dergelijke plannen zal een plan-m.e.r. toegevoegde waarde hebben en bijdragen aan
zorgvuldige afweging en variantenkeuze. Het hoogheemraadschap vindt deze aanpak effectiever dan het maken van
een plan-m.e.r. op waterbeheersplanniveau.

1.7 Financiën
In het WBP4 zijn de doelstellingen voor de periode 2010-2015 beschreven voor de drie kerntaken: veiligheid tegen
overstromingen, droge voeten en schoon water. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen beheer (hoofdstuk 3)
en programma’s (hoofdstuk 4).
Om de ambities van het hoogheemraadschap waar te maken zijn de benodigde budgetten voor de planperiode
geraamd. Onzekerheid bij deze bedragen zijn de marges van de ramingen en de spreiding over de jaren. Hoe
verder in de planperiode hoe groter de onzekerheid wordt.
De daadwerkelijke uitvoering en de daarmee samenhangende kosten worden jaarlijks vastgesteld bij de
behandeling van de begroting en het meerjarenplan. Jaarlijks is er daarmee een afwegingsmoment waarbij gekeken
wordt naar prioritering, fasering, doelmatigheid en haalbaarheid van de uit te voeren activiteiten.
‘Van veilige dijken tot schoon water’
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In juni 2009 is door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap gekozen voor een belastingstijging van
gemiddeld 4% in de komende jaren. Dit impliceert een focus op kostenbeheersing en het stellen van prioriteiten om
het ambitieniveau zoveel mogelijk in stand te kunnen houden. Een gedetailleerde uitwerking is opgenomen in het
meerjarenplan dat jaarlijks wordt bijgesteld en kaderstellend is voor de begroting.
Benodigde budgetten voor de programma’s in de periode 2010-2015 (x € 1 miljoen):
Programma

€ miljoen

Waterveiligheid (HWBP)

420

Wateroverlastbestrijding (incl. reg. keringen)

107

Watertekort (voldoende water, incl. gemalen)

100

Waterkwaliteit (KRW)
Waterketen (rwzi’s)

17
193

Beheerkosten in de periode 2010-2015 (x € 1 miljoen):
Beheer

€ miljoen

Beheer van keringen

25

Beheer watersysteem

340

Beheer waterketen

426

Crisisbeheersing
Monitoring watersysteem

6
17

Financiering van maatregelen
De maatregelen waarvan de uitvoering is gepland in de periode 2010-2015 zijn, voor een deel, nog onderwerp van
bestuurlijke besluitvorming. Hierbij speelt ook de verdeling van de kosten en de mogelijkheden voor dekking van
deze kosten een rol. Wanneer blijkt dat onvoldoende middelen beschikbaar kunnen worden gemaakt, kan uitstel
van bepaalde maatregelen naar de periode na 2015 noodzakelijk zijn.
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het WBP4 genoemde maatregelen. Dat
betekent niet dat het hoogheemraadschap ook de volledige kosten moet ﬁnancieren. Zo worden de kosten voor de
waterveiligheid binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma voor 100% geﬁnancierd door het Rijk op basis van
werkelijk gemaakte kosten.
Voor de wateroverlastbestrijding is bij het vaststellen van de uitgangspunten gesteld dat het totale pakket aan
maatregelen € 300 miljoen kost. Het hoogheemraadschap heeft besloten hiervoor € 100 miljoen beschikbaar te
stellen. Met de provincie is een convenant afgesloten waarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid is neergelegd
en waarbij is afgesproken dat de bestrijding van de wateroverlast zoveel mogelijk meegenomen wordt met de ILG1doelen.
Voor de waterketen geldt dat de samenwerking in de waterketen met gemeenten wordt geïntensiveerd. Met de
gemeenten in het beheersgebied worden afvalwaterakkoorden afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over
de waterketen. Uitgangspunt hierbij is doelmatigheid en de laagste maatschappelijke kosten voor de hele keten.
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2 Monitoring en rapportage
2.1 Monitoring en rapportage van het beleid
2.1.1 Doel
De taakuitvoering van het hoogheemraadschap leidt tot maatschappelijk gewenste effecten. Anders gezegd: de
burger ziet en/of ervaart wat het hoogheemraadschap doet. Dat is, kort samengevat, veiligheid tegen overstroming,
droge voeten, schoon oppervlaktewater en veilige (vaar)wegen. Daarnaast zijn er ook bestuurlijk gewenste effecten.
Het bestuur stuurt op het goed functioneren van de (bestuurlijke) organisatie en de algemene maatschappelijke
verantwoordelijkheid die het hoogheemraadschap neemt bij het uitvoeren van zijn taken. Het doel is om in beeld
te brengen welke voortgang wordt geboekt bij het behalen van de gewenste effecten. Deze aanpak wordt ook
gebruikt om in voortgangsrapportages en de jaarrapportage over de stand van zaken te rapporteren.
Het hoogheemraadschap heeft niet eerder op een integrale wijze de voortgang op maatschappelijke effecten in
beeld gebracht. De huidige indeling in programma’s biedt hiervoor de ruimte. De aanpak is erop gericht om alle
losse bijdragen binnen de ambtelijke organisatie te verbinden aan de maatschappelijk gewenste effecten. Het
informeren over kengetallen en individuele projecten is daarmee niet meer nodig.
2.1.2 Prestatie-indicatoren
De gewenste effecten zijn vertaald in resultaten, de ‘output’. Deze beschrijven welke prestaties moeten worden
geleverd om het gewenste effect te sorteren. Hierbij valt te denken aan het op norm brengen van waterkeringen om
het maatschappelijk gewenste effect (veiligheid tegen overstroming) te behalen.
De ‘output’ blijft voor een belangrijk deel over de jaren dezelfde. Het hoogheemraadschap is immers een
beheerorganisatie. Naast beheer van het watersysteem zijn programma’s noodzakelijk om bijvoorbeeld het
watersysteem en de waterkeringen aan nieuwe (maatschappelijk vastgestelde) normen te laten voldoen.
Voor het behalen van de resultaten worden prestaties geleverd. Dit zijn themadoelen die voor een jaar zijn aan te
geven, maar ook voor een periode van meerdere jaren. In ieder geval zijn zij concreet en meetbaar. De prestaties
vormen de indicator of de resultaten wel of niet worden behaald. Een voorbeeld is het percentage van het totale
watersysteem dat voldoet aan de normen voor wateroverlast in 2009.
Bij elk hoofdstuk zijn de themadoelen opgenomen in een afsluitende tabel en verbonden met de strategische
doelen op de langere termijn.

2.2 Monitoring en rapportage van het beheer
Waterbeleid
en beheer

Informatie
overdracht

informatievraag

Informatie
behoefte

monitoringscirkel
Bewerken van
gegevens

informatieaanbod

Monitoring
strategie

Gegevens
inwinning

Figuur 2.1. De monitoringscirkel als basis voor
optimaliseren beleid en beheer
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Monitoring is een belangrijk instrument om te toetsen in welke
mate de gestelde doelen voor het watersysteem worden
gehaald. In de (beheers)plannen en programma’s worden
concrete doelen en maatregelen geformuleerd. Regelmatig
zullen (tussen)rapportages worden opgesteld waarin duidelijk
wordt aangegeven welke doelen zijn behaald. Hierdoor
vindt de noodzakelijke terugkoppeling plaats waardoor
tijdig kan worden bijgestuurd in het beleid en beheer. De
geformuleerde uitgangspunten in hoofdstuk 1.5 zijn hiervoor
het kader.
De werkwijze van monitoring kan worden samengevat
in de monitoringscirkel (ﬁguur 2.1). Kern daarbij is
dat monitoringactiviteiten moeten worden afgestemd
op de doelen in plannen en programma’s, waarbij de
informatiebehoefte het startpunt is. Op deze wijze draagt
monitoring bij aan optimalisatie van het waterbeleid en
beheer.
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2.2.1 Monitoring van waterkwaliteit en -kwantiteit
Voor waterkwaliteit vloeit de monitoringsverplichting grotendeels voort uit het nationale en internationale
waterbeleid. Nationaal zijn dat de vierde Nota Waterhuishouding, het Nationaal Milieubeleidsplan, het
Natuurbeleidsplan en op provinciale schaal het Waterhuishoudingsplan. Internationaal is dat vooral de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW), die dertien bestaande richtlijnen vervangt of zal vervangen in de komende periode tot
2015. Met de komst van de KRW wordt voor het eerst een ‘goede ecologische toestand’ gekwantiﬁceerd en heeft
ecologie een volwaardige plek binnen het waterkwaliteitsbeleid gekregen.
Voor de waterkwaliteit zijn meetnetten opgesteld die voldoen aan de eisen van de KRW en aan de landelijke eisen.
Daarbij komt meer nadruk te liggen op het meten van ecologische parameters, terwijl het meten van chemische
stoffen grotendeels worden gehandhaafd. Voor zwemwater voldoen de metingen aan de nieuwe Europese
Zwemwaterrichtlijn (24 maart 2006) en zijn zwemwaterproﬁelen opgesteld. De resultaten van deze metingen worden
periodiek gerapporteerd via het Rijk aan de EU.
Naast de verplichtingen vanuit Rijk en de EU zijn er ook vragen vanuit beleid, planvorming en realisatie binnen het
hoogheemraadschap. Voor de stedelijke wateren is in 2008 een Leidraad Monitoring Stedelijke Wateren opgesteld
om een efﬁciënte monitoring te kunnen uitvoeren. Verder vindt projectmonitoring plaats voor toetsing en advisering
van plannen en projecten.
Voor waterkwantiteit speelt het eigen beheer en beleid een belangrijke rol. De informatiebehoefte wordt hierbij
bepaald door de doelstellingen uit beleid en (operationeel) beheer. Centrale thema’s hierbij zijn: de Keur, legger en
beheerplannen, peilbesluiten, voorkomen van wateroverlast en waterschaarste, waterakkoorden en de watertoets.
Monitoring is hier noodzakelijk voor het uitvoeren van operationele taken om het waterpeil te handhaven en
wateroverlast en -tekort te voorkomen.
In de hoofdstukken 3 Beheer en 4 Programma’s wordt de monitoringopgave verder gespeciﬁceerd.

2.3 Monitoring en rapportage van de programma’s
Drie keer per jaar wordt een rapportage per programma opgeleverd. De rapportage presenteert de voortgang
op programmaniveau en is opgebouwd uit zowel projectinformatie als programma-informatie. Hieronder wordt
kort ingegaan op de rapportages over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het programma
Wateropgave.
De rapportage over het HWBP aan het bestuur loopt parallel met de voortgangsrapportage aan het Rijk.
Deze voortgangsrapportage wordt ook aan de provincie gestuurd.
‘Van veilige dijken tot schoon water’
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Voor het HWBP wordt gerapporteerd over zes prestatie-indicatoren:
1. veiligheid op orde in kilometers;
2. planning planstudies en realisatie;
3. kasritme uitgaven en inkomsten;
4. vergelijking met andere beheerders;
5. benutten van win-winsituaties;
6. risico’s en beheersmaatregelen.
Veiligheid op orde in kilometers
De doelstelling van het hoogheemraadschap is om op 16 januari 2016 de primaire waterkeringen van het HWBP
weer veilig te hebben. Er is een meerjarige prognose opgesteld met welk ritme de 118,7 kilometer waterkeringen
weer op orde wordt gebracht. Bij iedere rapportage wordt gekeken naar de stand van zaken en of deze prognose
bijstelling vraagt of niet.
Planning planstudies en realisatie
Er is een prognose opgesteld voor de planning van de belangrijkste mijlpalen in de planstudies en in de
realisatiefase. Voor 2008, 2010, 2012 en 2016 zijn kaarten gemaakt waarop alle projecten staan met vermelding
van de fase waarin de projecten in dat jaar verkeren. In iedere rapportage worden eventuele afwijkingen hierop
gerapporteerd.

Kasritme uitgaven en inkomsten
Alle projecten worden voor 100% geﬁnancierd door het Rijk op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het
hoogheemraadschap moet de voorbereidingskosten zelf voorﬁnancieren; de realisatiefase wordt tot 80%
voorgeﬁnancierd; 20% wordt afgerekend op basis van nacalculatie. Voor het totale programma is een meerjarige
raming gemaakt van de uitgaven en van de te verwachten subsidiebedragen van het Rijk. Ook is een prognose
gemaakt van het meerjarige kasritme van zowel de uitgaven als de inkomsten. Bij iedere rapportage wordt gekeken
of de prognose van het meerjarige kasritme wordt gehaald. Verder wordt er gerapporteerd over de stand van zaken
van de uitgaven en inkomsten van het lopende jaar.
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Vergelijking met andere beheerders
Het landelijk programmabureau van het HWBP ontvangt drie keer per jaar een voortgangsrapportage van alle
waterschappen met projecten op het HWBP. Het landelijk programmabureau bundelt deze rapportages tot één
HWBP-rapportage, waarin staat hoe de waterschappen in vergelijking met elkaar presteren. Deze informatie wordt
verwerkt in de rapportage van het HWBP voor het hoogheemraadschap.
Benutten win-winsituaties
De ﬁlosoﬁe van het Rijk is om mogelijkheden voor win-winsituaties te stimuleren en te belonen. Ook binnen het
hoogheemraadschap is de intentie om de verschillende waterfuncties meer integraal te benaderen en er wordt
actief ingezet op het benutten van kansen, zoals bijvoorbeeld de combinatie veiligheid en het verhogen van de
ruimtelijke kwaliteit. Hierbij blijft het op orde brengen van de veiligheid het hoofddoel en de planning hiervan mag
niet in gevaar komen.
Risico’s en beheersmaatregelen
Het Rijk verlangt van het hoogheemraadschap een gedegen opgezet risicomanagement voor het HWBP. Dit is met
hulp van een ervaren externe risicomanager opgepakt en uitgewerkt. De mogelijkheden zijn verkend om dit binnen
het hoogheemraadschap breder op te pakken dan alleen voor het HWBP. Aandachtspunten voor het risicodossier
HWBP zijn: de ﬁnanciën, planning, ruimtelijke ordening en ruimtelijke inpassing, communicatie en politiekbestuurlijke risico’s. In de rapportage zullen steeds de toptienrisico’s voor het programma en de bijbehorende
beheersmaatregelen terugkomen.
Voor het programma Wateropgave wordt gerapporteerd over het aantal polders op orde.
Om ﬂexibel in te kunnen spelen op kansen en koppelmogelijkheden met andere projecten in de verschillende
gebieden is voor het programma Wateropgave geen starre blauwdruk gegeven. De wateropgave komt
programmatisch/procesmatig tot stand. Per polder is de wateroverlast in beeld gebracht en voor 121
polders is de wateroverlast vastgesteld met een maatregelenpakket van 1.200 ha waterberging, 540 m3/min
uitbreiding gemaalcapaciteit en 270 stuwaanpassingen. Door voortschrijdend inzicht, externe ontwikkelingen,
beheerdersoordelen, herberekeningen of een combinatie daarvan kunnen de benodigde maatregelen of de
wateropgave wijzigen. Het watersysteem zal in 2012, conform de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water,
opnieuw getoetst worden op basis van de dan geldende klimaatscenario’s.
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3 Beheer
3.1 Integraal beheer van het watersysteem
3.1.1 Strategisch doel
In 2015 houdt het hoogheemraadschap het watersysteem onder dagelijkse omstandigheden in stand, conform
vigerend beleid en regelgeving.
3.1.2 Beleidskader
Kaderstellend voor het integraal beheer van het watersysteem is de watersysteembenadering. Deze wordt in de
Waterwet als volgt omschreven:
“Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van
functies die krachtens de Waterwet zijn toegekend aan watersystemen. Dit betekent dat het waterbeheer gericht
is op alle aspecten van het watersysteem in zijn onderlinge samenhang. Hierbij heeft het watersysteem een brede
betekenis. Het bestaat uit het geheel van oppervlaktewater én grondwater en de bijbehorende waterbodems,
oevers, ﬂora en fauna, waterkeringen en technische infrastructuur.”
Het hoogheemraadschap werkt deze benadering nader uit door middel van een Keur, leggers en beheerplannen,
zoals het Waterlopenbeheerplan, het Waterkeringenbeheerplan, Waterplannen en onderhoudsplannen. Naast de
Waterwet zijn de doelstellingen uit de KRW bepalend. Deze hebben betrekking op de ecologie en op de chemische
toestand van het water. Paragraaf 4.4 gaat hierop in. Om deze doelstellingen te realiseren, is aangepast beheer en
onderhoud noodzakelijk.
Facilitering van gebruiksfuncties
Het waterbeheer is gericht op het faciliteren van de gebruiksfuncties die in het gebied aanwezig zijn. Aan die
facilitering is een grens gesteld. Alles kan nu eenmaal niet altijd overal. De grens wordt bereikt wanneer de eisen
van de functie ver afstaan van de omstandigheden die van nature in het gebied aanwezig zijn, of wanneer een
combinatie van functies problemen oplevert.
Het hoogheemraadschap wil in de planperiode de functiefaciliteringskaarten verder ontwikkelen in
samenwerking met de provincie Noord-Holland. Als vingeroefening is er een aantal kaarten gemaakt voor de
bollenteelt, de overige agrarische gebruiksfuncties, de natuurfunctie en de stedelijke functies (bijlage 5.11). De
functiefaciliteringskaarten geven aan hoe moeilijk of makkelijk facilitering van een functie is. De ambitie is om in
de planperiode kaarten te ontwikkelen die de functiefacilitering in euro’s in beeld brengen. De kaarten kunnen een
belangrijke inbreng vormen bij structuurvisies en andere ruimtelijke ontwikkelingen, wanneer het waterschap een
wateradvies uitbrengt.
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het hoogheemraadschap het kostenveroorzakingsbeginsel. Dit
betekent dat de kosten om het watersysteem ook onder de nieuwe omstandigheden goed te laten functioneren,
voor rekening komen van de veroorzaker. Dit beginsel is niet alleen van toepassing op veranderingen uit
bestemmingsplanwijzigingen. Het geldt ook voor een verandering van het grondgebruik die grote gevolgen heeft
voor het watersysteem. Denk aan de verandering van grasland naar akkerbouw, van akkerbouw naar hoogwaardige
landbouw, of van landbouw naar stedelijk gebied. Indien echter sprake is van een historische wateropgave
zal het hoogheemraadschap deze voor zijn rekening nemen, conform de afspraken in het NBW [39]. Wanneer
een hoogwaardige functie wordt omgezet in een laagwaardige, houdt het hoogheemraadschap de bestaande
waterberging intact. Bij verandering van een laagwaardige functie naar een hoogwaardige functie stelt het
hoogheemraadschap voorwaarden om het benodigde beschermingsniveau te kunnen bieden. De initiatiefnemer
betrekt het hoogheemraadschap in het kader van de Watertoets in de beginfase van een ruimtelijke ontwikkeling.
Het hoogheemraadschap geeft een wateradvies, dat vervolgens in het ruimtelijke plan wordt verankerd [41].
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Afbakening
Dit hoofdstuk Beheer Watersysteem beschrijft op hoofdlijnen hoe het hoogheemraadschap alle elementen wil
beheren die tot het watersysteem behoren. Daarnaast beïnvloeden de programma’s Wateroverlastbestrijding
(paragraaf 4.2), Watertekort (paragraaf 4.3) en Waterkwaliteit (paragraaf 4.4) de manier waarop het beheer van het
watersysteem wordt uitgevoerd.
3.1.3 Peilbeheer
Themadoel: In 2015 is het peilbeheer gericht op het in stand houden van de gewenste oppervlaktewater- en
grondwaterregimes (GGOR) ten behoeve van de verschillende gebruiksfuncties voor het gebied.
Het peilbeheer is gericht op het mogelijk maken van de gebruiksfuncties die voor het gebied zijn vastgelegd op
de kaart met grondgebruiksklassen (zie paragraaf 4.2.2, ﬁguur 4.2). Dit gebiedsspeciﬁeke peilbeheer is vastgelegd
in een peilbesluit dat doorgaans meerdere peilgebieden omvat. De uniformiteit bij het opstellen van nieuwe
peilbesluiten is gewaarborgd dankzij het Kader Integrale Peilbesluiten. Het strategische doel uit het WBP3 was dat
in 2009 alle peilgebieden zouden zijn voorzien van een actueel peilbesluit en dat 75% daarvan is vastgesteld op
grond van het Kader Integrale Peilbesluiten.
Het actualiseren van de peilbesluiten zal vanaf 2010 programmatisch verlopen. Dit betekent dat er een
onzekerheidsmarge is met betrekking tot het actueel zijn van alle peilbesluiten. Het streven is om in de planperiode
alle peilbesluiten aan het Kader Integrale Peilbesluiten te laten voldoen.
Dynamisch peilbeheer
Waar mogelijk wordt dynamisch peilbeheer ingevoerd. Daarbij gaat het er vooral om (min of meer) continu te
anticiperen op de actuele weersomstandigheden en de weersverwachting. Dynamisch peilbeheer is vooral bedoeld
om de beschikbare berging in het watersysteem te maximaliseren bij voorspelde natte periodes. Het draagt bij aan
de veiligheid en is bedoeld om wateroverlast te voorkomen.
Flexibel peilbeheer
In natuurgebieden of gebieden waar een natuurlijk verloop van het peil gewenst is, wordt ﬂexibel peilbeheer
ingevoerd. Doel is een meer natuurlijke peilﬂuctuatie en verbeteren van de waterkwaliteit door de inlaat van
(gebiedsvreemd) water te verminderen. Dit wordt veelal gerealiseerd door bij neerslag de waterstand te laten
stijgen tot aan een afgesproken bovengrenspeil. Bij droogte mag de waterstand dalen tot aan een afgesproken
ondergrenspeil. Het peilbeheer en de marges daarbinnen zijn gekoppeld aan de gebruiksfuncties.
Bij een nieuw peilbesluit worden peilafwijkingen (onderbemalingen) opgeheven, ondergebracht in blokbemalingen
of van een (nieuwe) vergunning voorzien. De peilbesluiten passen binnen de kaders van Natura 2000 [16, 28].
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Functie volgt peil
Voor veenweidegebieden wordt waar mogelijk het principe ‘functie volgt peil’ toegepast [25, 27]. Dit is een
uitwerking van het WB21-principe ‘water is sturend voor de ruimtelijke ordening’. Het hoogheemraadschap gaat
hiertoe over als:
s DE PROVINCIE .OORD (OLLAND DE MOGELIJKHEID VAN HERSCHIKKING VAN BESTAANDE FUNCTIEORDENING POSITIEF HEEFT
beoordeeld;
s DE PROVINCIE .OORD (OLLAND DE RANDVOORWAARDEN HEEFT GECREÑERD OM HET PRINCIPE FUNCTIE VOLGT PEIL IN DE
praktijk te brengen.
Bovenstaande is in detail uitgewerkt in de beleidsnota ‘Waterbeheer in het veenweidegebied, Pappen en
nathouden?’. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van dit waterbeheersplan.
Om het watersysteem zo doelmatig mogelijk te beheren, streeft het hoogheemraadschap ernaar het dagelijks
peilbeheer zoveel mogelijk te automatiseren. Deze lijn is al enkele jaren geleden ingezet. Het doel is om in 2011 de
bemalingsgebieden en de boezemstelsels op basis van gebiedsregelingen te beheren. De gemalen en de stuwen
in het primaire stelsel zijn in aanloop naar de planperiode grotendeels geautomatiseerd. In 2015 is tevens een groot
deel van de hoofdinlaten geautomatiseerd.
Peilbeheer en waterkwaliteit
De waterkwaliteit kan verbeteren door bij het peilbeheer rekening te houden met een aantal randvoorwaarden.
Om bij een te laag peilniveau van het oppervlaktewater de toenemende (nadelige) invloed van de waterbodem te
beperken, hanteert het hoogheemraadschap de vuistregel om voor alle watergangen voor respectievelijk diepte en
breedte een verhouding van 1:10 aan te houden. Bij sloten kleiner dan 5 meter wordt, waar mogelijk, gestreefd naar
een minimum diepte van 50 cm.
Daarnaast wil het hoogheemraadschap schoksgewijze veranderingen in waterkwaliteit en -kwantiteit voorkomen.
Plotselinge veranderingen van zuurstof-, zout- en kalkgehalte en dergelijke leiden vaak tot ﬂinke stress voor veel
waterorganismen, zoals vissen. Het gevolg is soms massale sterfte. Dat betekent dat het hoogheemraadschap
terughoudend wil zijn met het doorspoelen van watergangen in de poldersystemen. Op de schaal van het
boezemsysteem wordt niet doorgespoeld. Dit is al enige jaren beleid. Aan doorspoelen voor het faciliteren van
bijvoorbeeld de agrarische functie in van nature brakke gebieden zit dus een grens. De kwaliteit van het ecosysteem
mag er niet onder lijden.
Sturen van water op beheersgebiedniveau
Als gevolg van klimaatveranderingen neemt de intensiteit van regenbuien steeds vaker toe. Buien hebben vaak
een lokaal karakter. Dit betekent dat er in het ene poldersysteem sprake kan zijn van wateroverlast, terwijl er in een
ander poldergebied of in het boezemstelsel nog waterbergingsruimte aanwezig is.
Met het besluit over de boezemstudie in 2007 heeft het bestuur van het hoogheemraadschap besloten een
onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een gebiedsregeling voor de boezem. Met zo’n regeling
hebben beheerders de ruimte om zodanig te reguleren met het polder- en boezempeil, dat de berging in het
gehele watersysteem optimaal wordt benut. Hiermee wordt de kans op lokale schade als gevolg van wateroverlast
verminderd. In 2011 zal het waterkwantiteitsbeheer op beheersgebiedniveau centraal worden aangestuurd. Er wordt
dan gemonitord hoeveel gemalen, stuwen en (hoofd)inlaten gekoppeld zijn aan een gebiedsregeling met centrale
aansturing.
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Sturen van water op beheersgebiedniveau
Als gevolg van klimaatveranderingen blijkt steeds
vaker dat de intensiteit van regenbuien toeneemt.
Regenbuien hebben dikwijls een lokaal karakter.
Dit betekent dat er in het ene poldersysteem
sprake kan zijn van wateroverlast, terwijl er in een
ander poldergebied of in het boezemstelsel nog
waterbergingsruimte aanwezig is. In 2011 zal het
water op beheersgebiedniveau worden gestuurd.
Hierdoor krijgen de peilbeheerders de mogelijkheid
zodanig te reguleren met polder- en boezempeil
dat de ruimte in het gehele systeem wordt benut en
mogelijke schade wordt beperkt of vermeden.

3.1.4 Onderhoud watersysteem
Themadoel: In 2015 onderhoudt het hoogheemraadschap het watersysteem zodanig dat de waterhuishoudkundige
functie wordt gewaarborgd en de ecologische toestand van het watersysteem wordt verbeterd.
Maatregelen uit de wateropgave (WB21-afspraken) en de KRW leiden tot aanpassingen in de infrastructuur van
waterlopen en waterkeringen. Dit heeft effect op de wijze en omvang van het onderhoud van het watersysteem.
Ook de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet hebben gevolgen voor het onderhoud. Er moeten
bijvoorbeeld meer natuurvriendelijke oevers worden onderhouden. Om verstikking te voorkomen en een zekere
mate van verschraling te bereiken, zal meer maaisel moeten worden afgevoerd.
Een randvoorwaarde voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen voor de KRW in 2015 is dat de legger
eind 2010 is afgerond en in procedure gebracht (zie paragraaf 4.4) [17]. In deze legger wordt omschreven waaraan
waterstaatswerken (zoals waterlopen, waterkeringen en bergingsgebieden) naar ligging, vorm, afmeting en
constructie moeten voldoen. De legger bevat een overzichtskaart waarop de ligging van de waterstaatswerken staat
aangegeven.
Het hoogheemraadschap heeft daarnaast een waterlopenbeheerplan waarin staat beschreven waar welk beheer
moet worden uitgevoerd.
Andere onderhoudsplichtigen dan het hoogheemraadschap zullen – gegeven de doelstellingen van de KRW –
het onderhoud van hun waterlopen ook op een andere manier moeten doen. Als gevolg hiervan wordt in 2011
het schouwbeleid aangepast. Het gewijzigde schouwbeleid wordt gefaseerd ingevoerd. In 2012 wordt het
beheerregister aangepast conform de waterkwantiteits- en waterkwaliteitskaders uit de legger. Vanaf 2013 worden
het onderhoud van de waterlopen en de schouw uitgevoerd conform de uitgangspunten van onder andere de KRW.
Visbeleid
In het begin van de planperiode krijgt het visbeleid van het hoogheemraadschap verder vorm en inhoud. Er komt
een visplan, huur- en pachtcontracten met (sport)vissers worden aangepast en er komen vismigratievoorzieningen.
Het visplan beschrijft de vissenstreefbeelden per KRW-waterlichaam. In de planperiode worden aan de hand van de
streefbeelden de huurovereenkomsten en pachtcontracten van sport- en beroepsvissers gereguleerd.
De aanpassingen dragen indirect bij aan het halen van de KRW-doelstellingen.
Tot en met 2015 worden in ieder geval 42 vismigratieknelpunten opgelost. De basis daarvoor is een
vismigratieknelpuntenkaart (bijlage 5.4). Belangrijk aandachtspunt bij het vispasseerbaar maken is de
VISVRIENDELIJKHEID VAN DE BESTAANDE KUNSTWERKEN )N  WORDT DE .OTA 6ISBELEID GEÑVALUEERD ;=
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Baggeren
De praktijk van het baggeren wordt aangepast om de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelen van de waterlopen
te halen. Door de KRW en de Flora- en faunawet gaan milieu- en ecologische aspecten zwaarder wegen bij het
BAGGEREN )N DE PLANPERIODE WORDEN DE HUIDIGE BAGGERPROGRAMMAS GEÑVALUEERD EN WAAR NODIG HERZIEN ;=
Nieuwe baggerprogramma’s komen tot stand op basis van onderzoek naar de hoeveelheid en kwaliteit van de
aanwezige baggerspecie. De te baggeren proﬁelen worden naast de waterkwantiteitsdoelstellingen mede bepaald
aan de hand van waterkwaliteitsrandvoorwaarden en de KRW-doelstellingen, zoals vastgelegd in de legger (2010)
en de gebiedsuitwerking van het Waterlopenbeheerplan (2011).
Als gevolg van de Waterwet is het saneren van waterbodems een verantwoordelijkheid geworden van het
hoogheemraadschap. Dit geldt ook voor de programmering en de handhaving van saneringen conform de
beschikkingen. Het saneren van de waterbodems wordt opgenomen in de baggerprogramma’s.
De rijksgelden voor de waterbodemsanering komen ter beschikking via het Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG). De provincie beheert dit budget. In de planperiode evalueert het hoogheemraadschap samen met de
provincie of deze constructie effectief is voor het uitvoeren van het waterbodemsaneringsprogramma. Hierbij wordt
ook de haalbaarheid onderzocht van een apart beheerfonds voor waterbodemsanering.

Langs de waterlopen in het beheersgebied bevinden zich kilometers asbesthoudende materialen. Ze zitten met
name in beschoeiingen en veroorzaken diffuse verontreiniging van de waterbodems. In 2008 is hiervoor beleid
ontwikkeld. Uitgangspunt is dat deze verontreinigende materialen in de planperiode worden verwijderd [5].
Ontvangstplicht bagger
In de Waterwet is de ontvangstplicht van bagger uit de watergangen geregeld. Het gaat om baggerspecie die
wordt verwijderd voor de af- of aanvoer van water (kwantiteitsbagger). De afzet van baggerspecie die vrijkomt bij
het baggeren met een kwaliteitsdoelstelling (kwaliteitsbagger) is niet geregeld. In verband met het behalen van de
doelstellingen van de KRW zal er meer kwaliteitsbagger vrijkomen. Hiervoor moet voor 2011 de ontvangstregeling
worden aangepast. Onderzoek volgt in hoeverre een vergoedingsregeling noodzakelijk is.
Voorts is er in het landelijk gebied, ondanks de wettelijke ontvangstplicht, sprake van een afnemende acceptatie
om baggerspecie te ontvangen. Zo kunnen in speciﬁeke omstandigheden aangelanden schade lijden door afzet
van kwantiteits- dan wel kwaliteitsbagger. Dit speelt bijvoorbeeld bij natuurvriendelijke oevers. Gezien de wettelijke
ontvangstplicht stelt de wens van een aanliggende eigenaar om een perceel natuurvriendelijk in te richten, hem niet
vrij bagger te ontvangen. De betreffende perceeleigenaar zal een alternatief moeten aanbieden om de vrijkomende
baggerspecie te bergen [23].
Bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers hebben het hoogheemraadschap en de perceeleigenaar echter
een gezamenlijk belang in verband met het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Daarom wil het
hoogheemraadschap voor 2011 voor deze speciﬁeke situatie verkennen of een regeling kan worden getroffen.
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Besluit Bodemkwaliteit
Het Besluit Bodemkwaliteit (2008) vereenvoudigt
de regels voor grond en baggerspecie. Deze waren
voorheen sterk versnipperd.
Het besluit stelt voorwaarden aan het verspreiden
en toepassen van baggerspecie in zoet water,
zout water en langs watergangen. De Regeling
bodemkwaliteit stelt hieraan maximale waarden. Het
is bij verspreiden niet nodig om te toetsen aan de
ontvangende bodem. Wel geldt in zout water de
zoute baggertoets. Nieuw is de mogelijkheid om
baggerspecie op te slaan in weilanddepots, zodat
baggerspecie kan ontwateren en rijpen. Dit is tot
maximaal drie jaar zonder vergunning toegestaan.
Voorwaarde is dat de baggerspecie voldoet aan
de maximale waarden voor verspreiding van baggerspecie. Ook moet de opgeslagen
baggerspecie vanuit het weilanddepot in een nuttige toepassing worden aangebracht.
Uitgangspunt van het hoogheemraadschap is dat, tenzij uit gegevens anders blijkt, het
gebied in principe als onverdacht is aangemerkt.
Daarnaast geeft het nieuwe besluit veel meer ruimte en verantwoordelijkheid aan
gemeenten, waterschappen en provincies om eigen bodembeleid te voeren. Zo
kunnen het hoogheemraadschap en gemeenten een gebiedsspeciﬁek beleidskader
voor het eigen beheersgebied vaststellen, met strengere of soepelere normen dan de
landelijke (generieke) normen. Bijvoorbeeld om de bodem extra te beschermen of om
te voorkomen dat de baggeropgave stagneert. Wanneer een lokale overheid geen
gebiedsspeciﬁek beleid maakt, geldt automatisch het landelijke kader. Uitgangspunt
van het gebiedsspeciﬁeke kader is dat de kwaliteit van de bodem aansluit op de functie
ervan en dat de bodem niet (verder) vervuilt. Het opstellen van een bodembeheersplan
en bodemkwaliteitskaart is dan verplicht.
Het hoogheemraadschap wil in de planperiode de volgende acties ondernemen:
s
%VALUEREN VAN DE CONSEQUENTIES VAN HET "ESLUIT "ODEMKWALITEIT VOOR DE
verspreiding en de toepassing van de baggerspecie en verkennen in hoeverre er
een gebiedsspeciﬁek beleidskader moet worden opgesteld (2010).
s
)N SAMENWERKING MET GEMEENTEN EEN GEBIEDSSPECIlEK BELEIDSKADER OPSTELLEN
voor het toepassen van baggerspecie op de landbodem en in het watersysteem
(2011).

Maaibeheer
Het hoogheemraadschap maait zelf de watergangen of besteedt dit werk uit aan derden. Dit onderhoud is van
oudsher gericht op waterkwantiteitsaspecten. Maaien gebeurt echter niet alleen om de goede aan- en afvoer van
water mogelijk te maken. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van het watersysteem te bevorderen. Door gefaseerd
maaien wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de ecologische eisen van het watersysteem. Als er beschermde
dieren of planten voorkomen, dan wordt uitgegaan van de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen.
Deze geeft aanwijzingen voor de wijze waarop wordt gemaaid, de periode waarin kan worden gemaaid en
eventueel ook compenserende maatregelen. Het afvoeren van het maaisel voorkomt dat het watersysteem extra
wordt belast met voedingsstoffen. Dit afgevoerde maaisel kan vervolgens als biomassa worden toegepast bij de
biogasproductie [26].
De verbanden tussen de ecologie en het gevoerde maaibeheer worden gedurende de planperiode door monitoring
in beeld gebracht. De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd en zijn sturend voor de werkwijze.
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Gedragscode Flora- en faunawet
In de Flora- en faunawet is de bescherming van
dieren en planten geregeld. Voor een aantal
bijzondere en kwetsbare soorten is nadere
bescherming uitgewerkt. De waterschappen
hebben in het kader van de Flora- en faunawet
een gedragscode opgesteld. Daarin staat
aangegeven hoe zij bij de diverse beheerstaken
met deze beschermde soorten rekening houden.
Het hoogheemraadschap heeft verder voor zijn
beheersgebied werkprotocollen gemaakt, zodat
voor iedereen duidelijk is hoe en waar de dieren en
planten worden beschermd.
De gedragscode geldt voor alle locaties waar
beschermde soorten voorkomen, ongeacht of dit
natuur, landbouwgebied of stedelijk gebied is.
Er worden ook gebieden beschermd doordat ze onder Natura 2000 vallen. In dat geval
worden niet alleen soorten beschermd, maar ook habitats en hiervoor belangrijke
biologische en landschappelijke processen (gebiedsaanpak).

Groene en blauwe diensten
Begin 2006 heeft het hoogheemraadschap beleid vastgesteld voor de groene en blauwe diensten. Dit zijn
diensten die grondeigenaren en -gebruikers aan het hoogheemraadschap leveren, met het doel de kwaliteit in
het landelijk gebied te ontwikkelen. Het gaat om kwaliteitverhogende activiteiten die verder gaan dan waartoe
een grondeigenaar of -gebruiker verplicht is. Bijvoorbeeld om het versterken van natuurwaarden door het
natuurvriendelijk onderhouden van waterlopen (denk hierbij aan het werken met de baggerpomp). Voor deze dienst
ontvangt de uitvoerende partij een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het beleid over de groene en blauwe
diensten krijgt in de planperiode een concrete vertaling naar de praktijk.
Voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen in het kader van de KRW worden in diverse gebieden
natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de planperiode wordt onderzocht hoe het natuurvriendelijk onderhoud van
oevers en walkanten als groene of blauwe dienst kan worden ingericht.
Zwemwater
Aan het eind van het badseizoen 2015 moet zwemwater ten minste voldoen aan de kwaliteit ‘aanvaardbaar’. De
NIEUWE %UROPESE :WEMWATERRICHTLIJN  MAART  GEEFT EEN KADER VOOR BEOORDELING EN BEHEER VAN OFlCIÑLE
zwemwaterlocaties. Voor alle zwemwaterlocaties binnen het beheersgebied is een zwemwaterproﬁel opgesteld. Dat
is een beschrijving van de actuele zwemwaterkwaliteit, de beïnvloedingsfactoren en van mogelijke maatregelen om
de waterkwaliteit te verbeteren.
In de periode 2009/2010 wordt een programma uitgewerkt waarbij tevens prioriteiten worden gesteld. De
maatregelen voor een aanvaardbare zwemwaterkwaliteit worden genomen door de organisatie die hiervoor
verantwoordelijk is. De provincie plaatst bijvoorbeeld tijdelijk een bord met zwemverbod, de locatiebeheerder
zet afvalbakken neer, de gemeente saneert een rioolwateroverstort en het hoogheemraadschap zorgt voor tijdige
wateraan- en -afvoer en eventueel voor circulatie.
Het hoogheemraadschap blijft verantwoordelijk voor:
s DE MONITORING VAN DE ZWEMWATERKWALITEIT
s DE BEOORDELING EN CLASSIlCATIE VAN DE ZWEMWATERKWALITEIT
s DE ADVIESFUNCTIE BIJ HET VASTSTELLEN VAN NIEUWE ZWEMWATERLOCATIES EN ZWEMVERBODEN
Aan de hand van metingen van de afgelopen vier badseizoenen wordt elk jaar besloten of de zwemwaterlocatie
wordt gehandhaafd. Het hoogheemraadschap heeft hierin een adviserende rol [21].
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Locatie waterparels

(Klik voor vergroting)

Figuur 3.3. Waterparels
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Waterparels
De provincie Noord-Holland heeft in haar waterplan
(2006-2010) de wateren met de meest bijzondere
AQUATISCHE NATUURWAARDEN IN BEELD GEBRACHT
(zie ﬁguur 3.3. Waterparels). Deze wateren staan
ook wel bekend als ‘waterparels’. In overleg met
belanghebbenden is uitgewerkt hoe deze wateren
kunnen worden beschermd en of er eventueel
herstelmaatregelen kunnen worden genomen.
Het hoogheemraadschap levert hier maatwerk
door het waterbeheer zodanig uit te voeren dat
natuurwaarden worden behouden en zo mogelijk
versterkt.
In nauw overleg met het hoogheemraadschap heeft
de provincie binnen het beheersgebied van het
hoogheemraadschap 27 waterparels vastgesteld. Het gaat om landbouwgebieden,
kleine natuurreservaten, landgoederen, recreatiegebieden en grote wateren
met bijzondere natuurwaarden, zoals levensgemeenschappen in brak water,
duinrellen, kwelgebonden levensgemeenschappen en weidevogelrijke polders met
natuurvriendelijke oevers.
Het hoogheemraadschap zal in de planperiode doelstellingen voor waterparels
uitwerken. Omdat dit de meest waardevolle locaties zijn in het beheersgebied, moeten
ze op een natuurvriendelijke wijze worden onderhouden. Het onderhoud wordt zo veel
mogelijk afgestemd op de speciﬁeke (en aanwezige) natuurwaarden, zoals verwoord
door de provincie (in overleg met het hoogheemraadschap). In waterparels komen
dikwijls beschermde soorten uit de Flora- en faunawet voor, zodat natuurvriendelijk
onderhoud al vanuit de gedragscode is voorgeschreven. Eventuele herstelmaatregelen
worden beoordeeld op kosteneffectiviteit.

Overname onderhoud stedelijk water
Er is vastgesteld beleid om het onderhoud van bestaand stedelijk water over te nemen. De afgelopen jaren zijn
voorbereidingen getroffen om zes pilots uit te werken. De ervaringen met overname van onderhoud worden
gebruikt bij het formuleren van uitgangspunten en eisen voor de overige gemeenten. Nieuw aan te leggen
stedelijk water, dat voldoet aan de onderhoudsuitgangspunten van het hoogheemraadschap, wordt bij oplevering
overgenomen.
Op basis van de planning van 2008 (CHI-besluit, oktober 2008) zijn met alle resterende gemeenten afspraken
gemaakt over het traject en moment van overname van het onderhoud van het open water in bestaande stedelijke
gebieden. Het gaat in totaal om 41 gemeenten, waarvan er met zeven afspraken zijn gemaakt.
Voor de planperiode betekent de overname een toename van onderhoud aan het watersysteem. De voortgang
van het overnametraject is sterk afhankelijk van de mogelijkheden tot ruimtelijke inpassing van zaken als aanleg,
inrichting en exploitatie van baggerdepots. Verder zijn goede afspraken nodig over achterstallig onderhoud en de
verdeling van kosten tussen de gemeente en het hoogheemraadschap [9, 11, 12].
3.1.5 Watersysteembeheer en ruimtelijke ordening
Themadoel: In 2015 worden de belangen van het watersysteem als ordenend principe betrokken bij de ruimtelijke
ontwikkelingen.
Watertoets
De watertoets is van toepassing als functies van een gebied veranderen en een planologische procedure aan
de orde is. Het hoogheemraadschap adviseert in het kader van de watertoets over de functiegeschiktheid en
de inrichting van het watersysteem. Het accent ligt op het vroegtijdig adviseren en pas in tweede termijn op de
toetsing.
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Het proces dat aan de functiewijziging vooraf gaat, is gericht op het vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige veranderingen die het gevolg zijn van ruimtelijke plannen.
Hierbij is het de bedoeling dat de waterhuishoudkundige doelstellingen bij de planvorming expliciet en evenwichtig
in beschouwing worden genomen. Bij de advisering wil het hoogheemraadschap gebruik maken van kaarten
waarop de functiegeschiktheid van gebieden staat aangegeven, geredeneerd vanuit de eigenschappen van het
watersysteem. Hiervoor zal het hoogheemraadschap in de planperiode de (globale) functiefaciliteringskaarten
zodanig verﬁjnen dat deze als waterkansenkaart bruikbaar zijn bij de advisering over wateraspecten bij
functiewijzigingen. Bij de advisering hierover hanteert het hoogheemraadschap het kostenveroorzakingsbeginsel
(zie kader). In de planperiode wil het hoogheemraadschap nagaan of dit beginsel ook kan worden toegepast op
compenserende maatregelen die nodig zijn voor het handhaven van de waterkwaliteit of waterketenbeheer.

Kostenveroorzakingsbeginsel
Het hoogheemraadschap past het kostenveroorzakingsbeginsel toe in situaties waarbij (nieuwe) functies
worden ontwikkeld. Dit is conform het beleid in het Provinciaal Waterplan en strookt met de aanbevelingen
van de Deltacommissie (Samen Werken aan Water, 2008) [1]. Dit betekent dat de initiatiefnemer van nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen verantwoordelijk is voor de ﬁnanciering van compenserende maatregelen.

Bij de watertoets adviseert het hoogheemraadschap ook over maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op
orde te houden. Hierbij is het uitgangspunt dat toename van verhard oppervlak en gedempte watergangen worden
gecompenseerd. Als peildatum voor nieuwe verharding wordt 1 november 2003 gehanteerd (datum invoering
watertoets).
Naast waterkwantiteit vormen veiligheid, waterkwaliteit en de waterketen ook een integraal onderdeel van de
watertoets. Als gevolg van de Waterwet is het operationele grondwaterbeheer van de provincie overgedragen
aan het hoogheemraadschap. Ook grondwateraspecten worden daarom actief betrokken bij de advisering in de
watertoetsprocedure.
Als gevolg van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) zijn er wijzigingen in het watertoetsproces.
Zo is de provinciale goedkeuringsbevoegdheid vervallen en is wegens verkorting van proceduretijden niet voor
alle ruimtelijke plannen een watertoets verplicht. Het hoogheemraadschap stelt zich pro-actief op. Het zoekt
samenwerking met gemeenten (en andere initiatiefnemers, zoals het Rijk en de provincie) om in het voortraject van
een ruimtelijke procedure te adviseren over de wateraspecten. Op provinciaal niveau is de ruimtelijke structuurvisie
een belangrijk instrument. Hierin worden de strategische ruimtelijke keuzes voor water en ruimtelijke ontwikkelingen
gemaakt. Omdat dit een vorm- en procedurevrij instrument is, maakt het hoogheemraadschap afspraken met de
provincie, teneinde vroegtijdig betrokken te kunnen worden bij de ontwikkeling van deze visie.
)N  WORDT GEÑVALUEERD OF DE WATERBELANGEN VOLDOENDE VERANKERD ZIJN IN HET GEWIJZIGDE WATERTOETSPROCES
Daarnaast zal het hoogheemraadschap pro-actief monitoren hoe initiatiefnemers van plannen de wateradviezen in
hun plan verwerken.
Waterplannen
Een waterplan is een integraal plan waarin het hoogheemraadschap en een of meerdere gemeenten afspraken
vastleggen over diverse waterthema’s. Het waterplan gaat meestal over stedelijk gebied. Het is bedoeld om een
gezamenlijke (regionale) visie voor het watersysteem op te stellen, de samenwerking tussen de betrokken partijen
te versterken en kostenbesparingen te realiseren. De visie legt de basis voor maatregelen ter verbetering van het
watersysteem. Waar een waterplan een toegevoegde waarde heeft voor de verbetering van het watersysteem, zal
het hoogheemraadschap initiatiefnemer zijn bij het opstellen ervan.
Voor het hoogheemraadschap is het waterplan het uitgelezen instrument om met gemeenten afspraken te maken
over watergerelateerde onderwerpen die niet wettelijk geregeld zijn. Hierbij valt te denken aan de overname van
stedelijk water, de aanpak van stedelijke grondwaterproblematiek en de manier waarop de partijen met elkaar willen
omgaan bij de watertoets. In de planperiode worden met alle gemeenten afspraken gemaakt over het al dan niet
opstellen van waterplannen.
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Waterbank
De waterbank is een boekhoudkundig instrument. Het maakt het mogelijk om gebruik te maken van een overmaat
aan waterberging die elders binnen het peilgebied beschikbaar is. Een waterbank wordt gebruikt om de wijzigingen
in het waterbergend vermogen bij te houden in tijd en ruimte binnen een peilgebied. Door het instrument
waterbank kunnen partijen ﬂexibel omgaan met de geldende compensatieverplichtingen. De ruimtelijke omgeving
kan op deze wijze optimaal worden ingezet.
In 2008 is begonnen met het instellen van een waterbank voor verschillende gemeenten. De ervaringen leveren
nieuwe inzichten op over de manier waarop dit instrument valt in te zetten. In 2011 worden de uitgangspunten
GEÑVALUEERD EN ZO NODIG BIJGESTELD ;=
Bouwen op water
Er komen steeds meer verzoeken om bouwplannen op het water te realiseren. Deze vorm van bouwen past goed
in het principe van meervoudig ruimtegebruik, waarmee meerdere maatschappelijke belangen zijn gediend.
Voor het hoogheemraadschap is het van belang dat deze bouwvorm niet ten koste gaat van de kwantiteit- en
kwaliteitsdoelstellingen van het watersysteem. Om deze belangen eenduidig te behartigen, is in 2010 een duidelijk
beleidskader opgesteld. Daarbinnen kan deze bouwvorm worden toegestaan.
Recreatief medegebruik
De toenemende druk op de openbare ruimte maakt dat functies steeds vaker worden gecombineerd. Het
watersysteem dient dan veelal meerdere belangen en functies. Vaak gaan ze goed samen. Zo zijn hengelsport
en natuurontwikkeling goed te combineren. Maar er zijn ook functies met tegenstrijdige belangen. Bepaalde
vormen van recreatie, zoals de pleziervaart, kunnen negatief uitpakken op de gewenste kwaliteitsdoelstellingen
van het watersysteem en bijvoorbeeld de oevers van watergangen beschadigen. Een integrale belangenafweging
is noodzakelijk om te bepalen welke watersystemen zich lenen voor verschillende vormen van recreatie. Daarbij
zal het hoogheemraadschap ook bekijken in hoeverre het ruimtelijk zoneren van functies mogelijkheden biedt om
tegenstrijdige functies in een gebied toe te laten. In 2014 wordt een nota recreatief medegebruik opgesteld. Dit is
een verdere uitwerking van de nota Meer dan alleen kerntaken [18].
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3.1.6 Beheer van de regionale waterkeringen
Beheer en onderhoud van de regionale waterkeringen heeft veel overeenkomsten met het beheer en onderhoud
van de primaire waterkeringen (paragraaf 3.3). In deze paragraaf worden enkele beheeractiviteiten beschreven die
uitsluitend van toepassing zijn op de regionale waterkeringen.
In de planperiode wordt geïnventariseerd of de waterlopen en de waterkeringen integraal kunnen worden beheerd
en onderhouden (2013). Vervolgens wordt een beleidsvisie met heldere kaders opgesteld (2014).
Het doel voor de regionale waterkeringen is gelijk aan dat voor de primaire waterkeringen. In 2015 houdt
het hoogheemraadschap de regionale waterkeringen onder dagelijkse omstandigheden in stand conform de
veiligheidsnormen en met oog voor maatschappelijke belangen. Het versterkingsprogramma waarmee de regionale
waterkeringen op orde worden gebracht, loopt tot en met 2020.
Om welke waterkeringen gaat het?
Binnen de dijkringgebieden, gevormd door de primaire waterkeringen, en op enkele plaatsen erbuiten, liggen
veel regionale waterkeringen (zie ﬁguur 3.4). Dit zijn de compartimenteringsdijken, boezemwaterkeringen,
polderwaterkeringen en landscheidingen. Deze keringen bieden bescherming tegen binnenwater of fungeren
als compartimentering bij inundatie als de primaire waterkering heeft gefaald. Tot slot zijn er nog de overige
waterkeringen. Deze hebben hun waterkerende functie verloren, maar worden bijvoorbeeld als provinciaal
cultuurhistorisch monument in stand gehouden.
In de provinciale Waterverordening zijn regionale waterkeringen formeel aangewezen en van een veiligheidsnorm
voorzien. Voor overige waterkeringen geldt geen veiligheidsnorm.
Boezemwaterkeringen hebben twee waterstaatkundige hoofdfuncties: ze beschermen het lager gelegen
achterliggende land tegen overstroming en ze houden de boezem in stand ten behoeve van de waterhuishouding
(en eventueel als vaarweg). Met het oog op beide functies worden vanuit het waterkeringenbeheer en waterbeheer
eisen gesteld aan de hoogte en sterkte van de boezemwaterkeringen. Die eisen zijn in beginsel hetzelfde, maar de
concrete uitwerking verschilt. De boezems in het beheersgebied van het hoogheemraadschap zijn gecontroleerde
watersystemen, waarvan de waterstanden worden beheerst via poldergemalen en boezemgemalen. Doordat er
relatief weinig vrij afwaterend gebied is, zijn de waterstanden op de boezem goed te beheersen. Daardoor kan het
hoogheemraadschap zelf bepalen hoe hoog en hoe sterk de boezemkaden moeten zijn.
Leggers en beheerregisters
In de periode tot 2013 zijn de leggers van alle regionale waterkeringen vastgesteld. In het gebied zijn nog diverse
waterkeringen die niet als regionale waterkering zijn aangewezen. Deze waterkeringen worden in beeld gebracht.
Vervolgens zal worden onderzocht hoe deze waterkeringen in het beheer worden opgenomen en of en hoe ze
moeten worden genormeerd. In 2013 is hierover duidelijkheid. Het beheerregister wordt actueel gehouden.
3.1.7 Grondwaterbeheer
Themadoel: In 2015 is de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen zodanig op orde, dat de zoete
grondwatervoorraad duurzaam beschikbaar blijft voor gebruiksdoeleinden en dat negatieve gevolgen voor de
omgeving worden voorkomen.
Grondwateronttrekkingen gebeuren voor verschillende doeleinden, zoals gebruik van water door industrie of
om bouwputten droog te houden. Als grondwateronttrekkingen ongecontroleerd plaatsvinden, kan dit ernstige
gevolgen hebben. Denk aan verzakking van gebouwen en wegen en watertekort in natuur- en landbouwgebieden.
Met het van kracht worden van de Waterwet heeft het hoogheemraadschap het operationele grondwaterbeheer
overgenomen van de provincie. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en
handhaving voor het rechtstreeks inﬁltreren in de grond en voor de grondwateronttrekkingen anders dan de
onttrekkingen waarvoor de provincie het bevoegd gezag blijft.
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De provincie blijft nog wel het bevoegd gezag voor de vergunningverlening en handhaving voor
grondwateronttrekkingen voor:
s DE DRINKWATERVOORZIENING
s KOUDE EN WARMTEOPSLAG
s DE INDUSTRIE VOOR ZOVER DE ONTTREKKINGEN GROTER ZIJN DAN  M PER JAAR
Gemeenten hebben in het kader van de Waterwet een grondwaterzorgplicht gekregen. Ze zijn daarmee
verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar terrein. Gemeenten zijn in het stedelijk gebied het eerste
aanspreekpunt (loket) voor burgers bij grondwateroverlast. In het landelijk gebied is het hoogheemraadschap het
eerste aanspreekpunt.
De bescherming van de grondwaterkwaliteit blijft de bevoegdheid van de gemeenten en provincie. Het
grondwaterkwaliteitsbeheer van de provincie beperkt zich tot het stellen van regels voor activiteiten in
grondwaterbeschermingsgebieden. Buiten deze gebieden controleert de provincie op kwaliteitsaspecten bij
vergunningaanvragen voor inﬁltraties in het grondwater. Verder heeft de provincie haar verantwoordelijkheid voor
de ontwikkeling van het strategisch beleidskader en haar regelgevende bevoegdheid voor het grondwaterbeheer.

Het nationale grondwaterbeleid is vastgelegd in het Nationale Waterplan, het Waterplan van de provincie NoordHolland en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit beleid is gericht op het concretiseren van gebiedsgericht
grondwaterbeheer. Daarnaast wil de KRW een duurzaam gebruik van oppervlaktewater én grondwater bevorderen.
Het hoogheemraadschap wil in de planperiode het volgende bereiken:
s )N  HEBBEN GRONDWATERONTTREKKINGEN GEEN NADELIGE GEVOLGEN VOOR KWETSBARE GEBIEDEN EN .ATURA
2000-gebieden.
s (ET GRONDWATERONTTREKKINGSBELEID LEVERT EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET BELEID OM VERDROGING TEGEN TE GAAN
(verdrogingsbeleid van de provincie).
s .IEUWE GRONDWATERONTTREKKINGEN EN SLUITING VAN BESTAANDE GRONDWATERONTTREKKINGEN LEIDEN NIET TOT MEER
nadelige gevolgen voor het stedelijk gebied (stand still-principe).
s %R TREDEN GEEN NIEUWE GRONDWATEROVERLAST EN ONDERLASTSITUATIES OP DOOR HET AANPAKKEN VAN DE BESTAANDE
grondwateroverlast (geen afwenteling).
Om deze doelen te bereiken, is samenwerking tussen het hoogheemraadschap, de provincie en gemeenten nodig.
Van de provincie wordt verwacht dat ze de kwetsbare gebieden aanwijst, zoals verdrogingsgevoelige gebieden en
gebieden die gevoelig zijn voor (zoute) kwel of grondwateroverlast.
Van gemeenten onderling en tussen gemeenten en het hoogheemraadschap wordt een goede informatieuitwisseling verwacht. Gemeenten leggen de reikwijdte van hun grondwaterzorgplicht vast in hun gemeentelijk
rioleringsplan (GRP). Het hoogheemraadschap streeft ernaar om afspraken met gemeenten over het stedelijk
grondwaterbeheer vast te leggen in de gemeentelijke rioleringsplannen en desgewenst in de waterplannen.
Het hoogheemraadschap geeft bij ruimtelijke plannen een wateradvies, zorgt voor de afwatering en stemt het
peilbeheer af op de gewenste grondwaterstand (GGOR). Het actuele provinciale grondwatermeetnet wordt hierbij
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als uitgangssituatie genomen. In 2010 wordt verkend in hoeverre aanvullende grondwatermonitoring noodzakelijk is.
Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om te volgen wat de gevolgen zijn van het stopzetten van grondwateronttrekkingen.
Voor zowel overlast- als onderlastsituaties zal in 2011 worden onderzocht wat de omvang van de bestaande
grondwaterproblematiek betekent en hoe die aangepakt kan worden. Hierbij wordt gekeken naar het effect van
nieuwe en het stopzetten van bestaande grondwateronttrekkingen. In het stedelijk gebied vindt dit onderzoek
plaats in samenwerking met gemeenten, in het landelijk gebied met de provincie.
In 2012 wordt, in samenwerking met de provincie en gemeenten, een integraal grondwaterbeleidskader ontwikkeld.
In het integrale grondwaterbeleidskader worden maatregelen opgenomen om de verdroging in TOP-gebieden
aan te pakken. Hierbij wordt rekening gehouden met kwetsbare gebieden en met de grondwaterkwaliteit. In
2013 is het integraal grondwaterbeleidskader uitgewerkt in de Keur en het watertoetsinstrument. In 2015 worden
SAMENWERKINGSAFSPRAKEN MET DE PROVINCIE GEÑVALUEERD )N DATZELFDE JAAR WORDT OP BASIS VAN DE NIEUWE INZICHTEN
het grondwaterbeleidskader bijgesteld.
De resultaten uit het project Leven met zout water worden in het beleidskader betrokken. In dit project wordt
gekeken hoe de klimaatverandering van invloed is op de zoute kwelstromen. Bij toename van de zoute kwel zal de
zoete grondwatervoorraad meer onder druk komen te staan.
3.1.8 Monitoring
Peilbesluiten
Vanaf 2010 worden de peilbesluiten uitgevoerd volgens het Kader Integrale Peilbesluiten. Tijdens de planperiode
wordt door middel van monitoring bijgehouden of de peilbesluiten aan dit kader voldoen en of ze passen binnen
de tienjarige cyclusplanning. Tevens wordt gemonitord waar dynamisch peilbeheer en/of ﬂexibel peilbeheer worden
toegepast en of dit bijdraagt aan veiligheid, voorkomen van wateroverlast en aan de kwaliteit van natuurgebieden.
Gebiedsregelingen
Vanaf 2011 is er voor het totale beheersgebied (polder- en boezemstelsels) een gebiedsregeling. Binnen de
planperiode wordt gemonitord hoeveel gemalen, stuwen en (hoofd)inlaten gekoppeld zijn aan een gebiedsregeling
met centrale aansturing.
Vismigratie
)N  WORDT EEN EVALUATIE UITGEVOERD OP HET GEBIED VAN VISMIGRATIE WAARBIJ WORDT GEÑVALUEERD HOEVEEL
knelpunten zijn opgelost en in hoeverre deze maatregelen hebben bijgedragen om de waterkwaliteitsdoelstellingen
te halen.
Maaibeheer
Om te bepalen of het maaibeheer het gewenste effect heeft op het watersysteem wordt de monitoring van ecologie
en waterkwaliteit in relatie gebracht met de manier waarop het maaibeheer wordt uitgevoerd. Van oudsher is het
maaibeheer van watergangen gericht op waterkwantiteitsaspecten, vooral de aan- en afvoerfunctie. Mede door
de KRW veranderen de inzichten en wordt het maaibeheer meer ingezet als instrument ter verbetering van de
kwaliteit van het watersysteem. Door rekening te houden met ecologische eisen van het watersysteem, zorgt het
hoogheemraadschap voor het ontstaan van een gezond watersysteem. Dat kan bijvoorbeeld door gefaseerd te
maaien en het maaisel af te voeren.
Stedelijk water
Het hoogheemraadschap heeft besloten om het stedelijk water over te nemen. De afgelopen jaren is ervaring
opgedaan met de overname van bestaand en nieuw stedelijk water binnen gemeenten. Deze ervaringen worden
vastgelegd en gebruikt in het overnametraject van (bestaand) stedelijk water bij de overige gemeenten. Voor de
monitoring van het stedelijk water is een Leidraad Monitoring Stedelijke Wateren opgesteld.
Zwemwater
Jaarlijks worden de zwemwaterpunten onderzocht en wordt gerapporteerd aan de provincie en het Rijk. Voor alle
zwemwaterlocaties binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap is een zogenaamd zwemwaterproﬁel
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opgesteld. Hierin staat een beschrijving van de actuele zwemwaterkwaliteit, de beïnvloedingsfactoren en er worden
mogelijke maatregelen voor verbetering aangegeven. Om de aanvaardbare zwemwaterkwaliteit te behalen worden
door de verantwoordelijke organisatie maatregelen genomen. Aan de hand van monitoring wordt bepaald of de
uitgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben op de zwemwaterkwaliteit. Jaarlijks wordt aan de hand van de
metingen van de afgelopen vier badseizoenen besloten of de zwemwaterlocatie gehandhaafd wordt, of dat er extra
maatregelen benodigd zijn.
In 2007 zijn voor alle zwemwateren in het beheersgebied van het hoogheemraadschap zogenaamde
ZWEMWATERPROlELEN OPGESTELD WAARIN MAATREGELEN ZIJN OPGENOMEN TEGEN BACTERIÑN EN BLAUWALGEN )N 
is een uitvoeringsplan opgesteld en een proef uitgevoerd waarin twee locaties met blauwalgen zijn onderzocht
volgens een nieuwe landelijke aanpak. Op alle overige zwemwaterlocaties gaat het hoogheemraadschap door met
monitoren van blauwalgen en bij dreigende overlast neemt de provincie als bevoegd gezag hiervoor passende
maatregelen in overleg met de beheerder.
Grondwater
Vooruitlopend op de planperiode wordt verkend hoe, op basis van de eerste ervaringen, het grondwaterbeheer
OP EEN GOEDE MANIER VORMGEGEVEN KAN WORDEN )N  WORDEN DEZE ERVARINGEN GEÑVALUEERD (IERBIJ
worden de resultaten uit het project Leven met zout water meegenomen. In dit project wordt gekeken hoe
de klimaatverandering van invloed is op de zoute kwelstromen. Bij toename van de zoute kwel zal de zoete
grondwatervoorraad meer onder druk komen te staan. Daarnaast wordt in 2010 verkend of aanvullende
grondwatermonitoring noodzakelijk is.
Periodieke toetsing regionale waterkeringen
Periodiek brengt het hoogheemraadschap verslag uit aan de provincie over de algemene waterstaatkundige
toestand van de regionale waterkeringen (Waterverordening). De provincie informeert vervolgens het Rijk over de
resultaten. De provincie stelt de voorschriften en randvoorwaarden vast die nodig zijn voor de toetsing. Over de
FREQUENTIE VAN DE VERSLAGLEGGING VOLGEN IN DE PERIODE   AFSPRAKEN MET DE PROVINCIE
In 2009 heeft het hoogheemraadschap voor de eerste keer gerapporteerd over de toetsing van alle regionale
waterkeringen. Op basis van de resultaten wordt een versterkingsprogramma opgezet (zie paragraaf 4.2.3 voor het
uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen).
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Intern proces

Hoe vertalen
wij het beleid
naar
uitvoering?

Welk beleid
bepalen wij?

Welke
verkenning is
nodig?

Themadoel

In 2011 gebiedsregeling voor
het gehele beheersgebied

In 2012 evaluatie Nota Visbeleid

Peilbeheer

Beheer (regionale)
waterkeringen

2010-2015 herzien van
bestaande en uitwerken van
nieuwe baggerprogramma’s
conform KRW uitgangspunten

In 2010 zijn afspraken gemaakt
met de provincie over de
frequentie van de toetsing.
Afhankelijk van deze afspraken

In 2014 beleidsvisie op integrale benadering onderhoud

2010-2011 evaluatie beleid
aanpak sanering asbesthoudende
oeverbescherming

In 2011 wordt het schouwbeleid
aangepast op de
uitgangspunten van de KRW

In 2011 opstellen regeling
voor het ontvangen
van baggerspecie bij
natuurvriendelijke oevers

In 2011 evaluatie en bijstellen
vergoedingsregeling
ontvangstplicht

2010-2015 baggerbeleid
afstemmen op KRW-uitgangspunten

2010-2015 samen met de provincie evalueren van de financieringsconstructie (ILG) voor de waterbodemsanering

In 2013 inventarisatie kansen integrale benadering onderhoud
watersysteem en waterkeringen

Onderhoud watersystemen

Strategisch doel
In 2015 houden wij het watersysteem onder dagelijkse omstandigheden in stand, conform vigerend beleid en regelgeving.

2010-2015 implementeren
evaluatie waterbank principes

In 2014 nota recreatief
medegebruik

In 2013 vertalen beleidskader
naar Keur en
watertoetsinstrument

In 2015 evalueren van het
grondwaterbeleidskader

In 2010 verfijnen van de
functiefaciliteringskaarten
t.b.v. watertoetsadvisering
In 2011 evaluatie
uitgangspunten waterbank

In 2012 integraal grondwaterbeleidskader opstellen

In 2011 onderzoek naar
overlast en onderlast
grondwaterproblematiek

In 2010 verkennen in hoeverre
grondwatermonitoring
noodzakelijk is.

2009-2011 verkennen hoe ons
grondwaterbeheer op een
goede manier vormgegeven
wordt op basis van de eerste
ervaringen

Grondwaterbeheer

In 2010 evaluatie
watertoets-instrument

Waterbeheer en Ruimtelijke
Ordening

Schema 3.1. Integraal beheer van het watersysteem
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Wat is nodig
van externen?

Themadoel

Provincie keurt de voorgestelde
peilbesluiten binnen de
proceduretermijnen goed

Peilbeheer

wordt in de planperiode wel of
niet de 2e toetsronde gerapporteerd
In 2013 zijn alle leggers gereed.
Tevens zijn alle niet-aangewezen
waterkeringen in beeld gebracht
en is er duidelijkheid over het
beheer en de normering van
deze waterkeringen

2010-2015 overname onderhoud
van stedelijk water van alle
gemeenten
2010-2015 vertalen Notitie
groene en blauwe diensten naar
concrete richtlijnen voor het
waterbeheer

Vaststelling van normen voor
(nog) niet-genormeerde
regionale waterkeringen door
provincie

Gebiedsspecifiek bodembeleid
vanuit gemeenten voor
verspreiding baggerspecie
(volgens besluit bodemkwaliteit)
De sport- en beroepsvisserij
werken mee aan de realisatie van
de vissenstreefbeelden uit het
visplan

De provincie levert het voorschrift en de randvoorwaarden
voor de toetsing

Ruimtelijke inpassing baggerdepots gemeentes/provincie

In de planperiode de huur- en
pachtovereenkomsten met
vissers aanpassen aan de
vissenstreefbeelden en de
doelen voor de KRW

In 2015 opstellen integrale
onderhoudsplannen

In 2012 zijn de schouwkaarten
aangepast conform de waterkwantiteits- en waterkwaliteitskaders uit de legger

In 2011 waterlopen-beheersplan
vaststellen

In 2010 legger in procedure en
vaststellen

Beheer (regionale)
waterkeringen

Onderhoud watersystemen

Strategisch doel
In 2015 houden wij het watersysteem onder dagelijkse omstandigheden in stand, conform vigerend beleid en regelgeving.

Extern proces

Borging watertoetsadvies bij
gemeenten

Waterbeheer en Ruimtelijke
Ordening

Gemeenten leggen invulling
grondwater- en hemelwaterzorgplicht vast in gemeentelijke
rioleringsplan.

Nauwe samenwerking met
gemeenten en provincie

Van de provincie wordt verwacht
dat de kwetsbare gebieden zijn
aangewezen

Borging grondwatertoetsadvies
bij gemeenten

2010–2015 afspraken tussen
gemeenten en hoogheemraadschap worden verwerkt in
gemeentelijke rioleringsplannen
en waterplannen

Grondwaterbeheer
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Onderhoud watersystemen

Wij onderhouden het watersysteem zodanig dat de
waterhuishoudkundige functie
wordt gewaarborgd en de
ecologische toestand van het
watersysteem wordt verbeterd:
s 6OOR GEMEENTEN IS EEN
overnametraject voor stedelijk
water doorlopen
s )NSTANDHOUDING VAN HET
vereiste profiel (waterlopen
en waterkeringen) en
waterbergend oppervlak,
gericht op de eisen die
waterkwantiteit en
waterkwaliteit stellen, door
hoogheemraadschap en
aangelanden (waaronder de
invulling van groene en
blauwe diensten)
s 6ANAF  WORDT HET
onderhoud van de
water-lopen en de schouw
uitgevoerd conform de
uitgangspunten van
ondermeer de KRW
s :WEMWATER VOLDOET AAN DE
kwaliteit ‘aanvaardbaar’
s $E VISSTAND IN DIVERSE
KRW-waterlichamen is
verbeterd
s !SBESTHOUDENDE MATERIALEN
zijn uit het watersysteem
verdwenen

Peilbeheer

Het peilbeheer is gericht op het
in stand houden van de
gewenste oppervlaktewater- en
grondwaterregimes (GGOR) ten
behoeve van de verschillende
gebruiksfuncties voor het
gebied:
s (ET DAGELIJKS PEILBEHEER IS
zoveel mogelijk
geautomatiseerd
s $E WATERSTAND IN SLOTEN EN
kanalen wordt binnen de
marges gehouden die in het
peilbesluit zijn vastgesteld.
$OOR FLEXIBEL EN DYNAMISCH
peilbeheer worden natte en
ook droge perioden
overbrugd, wordt verdroging
verminderd en aanvoer van
gebiedsvreemd water
beperkt
s )N  ZIJN ALLE BELANGRIJKE
peilregulerende kunstwerken
in het primaire stelsel op een
gebiedsregeling afgestemd
s $E KUNSTWERKEN DIE ZIJN
aangemerkt als knelpunt voor
migratie van vissen zijn waar
nodig visvriendelijk/
vispasseerbaar ingericht
s %EN GROOT DEEL VAN DE
hoofdinlaten is
geautomatiseerd
s )N  WORDT HET
waterkwantiteitsbeheer op
beheersgebiedniveau centraal
aangestuurd

Themadoel

Buiten gerealiseerd
in 2015
$E BELANGEN VAN HET WATERSYsteem als ordenend principe
worden mee-genomen in de
ruimtelijke ordening

Waterbeheer en Ruimtelijke
Ordening

Met gemeenten zijn afspraken
gemaakt over het al dan niet
opstellen van waterplannen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn
de belangen van het
watersysteem meegewogen

$E BELANGEN VAN DE WATERKERINGEN BLIJVEN GEBORGD ER IS
voldoende oppervlaktewater, een robuuste inrichting van het
watersysteem

Wij houden de regionale
waterkeringen onder dagelijkse
omstandigheden in stand
conform de veiligheidsnorm,
met oog voor maatschappelijke
belangen

Beheer (regionale)
waterkeringen

Strategisch doel
In 2015 houden wij het watersysteem onder dagelijkse omstandigheden in stand, conform vigerend beleid en regelgeving.

$E VERGUNNINGVERLENING VOOR
grondwateronttrekking is
zodanig op orde dat de zoete
grondwatervoorraad duurzaam
beschikbaar blijft voor gebruiksdoeleinden en dat negatieve
gevolgen voor de omgeving
voorkomen worden:
s 'RONDWATERONTTREKKINGEN
hebben geen nadelige
gevolgen voor de (door
provincie) aangewezen
kwetsbare gebieden en
Natura 2000 gebieden
s (ET GRONDWATERONTTREKKINGSbeleid levert een positieve
bijdrage aan het beleid om
verdroging tegen te gaan
(verdrogingsbeleid van de
provincie)
s .IEUWE GRONDWATERonttrekkingen en het sluiten
van bestaande grondwateronttrekkingen leiden niet tot
meer nadelige gevolgen voor
het stedelijke gebied (stand
still)
s %R TREDEN GEEN NIEUWE
grondwateroverlast- en
-onderlastsituaties op door
aanpakken van de bestaande
grondwateroverlast
(geen afwenteling)

Grondwaterbeheer

3.2 Beheersing van lozingen op het watersysteem
3.2.1 Strategisch doel
In 2015 wordt de verontreiniging van het watersysteem door directe, indirecte en overige lozingen voorkomen en/of
beheersbaar gehouden, zodat de (ecologische) waterkwaliteitsdoelstellingen conform de KRW worden gehaald.
3.2.2 Beleidskader
In dit hoofdstuk staat de aanpak van emissies centraal. Hier gaat het vooral om het beheersbaar houden
van lozingen op het watersysteem. Het doel is om in 2015 alle watersystemen te laten voldoen aan de
waterkwaliteitsnormen en -doelen zoals opgelegd door de KRW, het daarop gebaseerde Besluit Kwaliteitseisen en
Monitoring Water 2008 [34] en de afspraken van het OSPAR-verdrag.
De focus is gericht op de afvalwaterketen en op de directe, indirecte lozingen via het riool en de overige
verontreinigingsbronnen. Lozingen hebben vaak ook op grotere afstand van het lozingspunt een ongewenst effect
op de chemie en op de ecologie van het oppervlaktewater. Voor het oppervlaktewater gelden harde chemische
doelstellingen. Die moeten binnen de planperiode gerealiseerd worden. Bovendien mag de chemische toestand
van het watersysteem geen beperking vormen voor de ecologie.

OSPAR-verdrag
(ET /30!2 VERDRAG TRAD OP  MAART  IN WERKING $E OFlCIÑLE TITEL LUIDT 6ERDRAG INZAKE DE BESCHERMING
van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan’. Het verdrag regelt het
dumpen van afval in zee en de vervuiling van de zee door bronnen op het land. Als blijkt dat de kwaliteit
van het uitgemalen overtollig boezemwater de kwaliteit van het zeewater onaanvaardbaar aantast, zal het
hoogheemraadschap maatregelen moeten nemen om de lozingen te saneren die dit kwaliteitsprobleem voor
het zeewater veroorzaken.

Het operationele monitoringsproces van het hoogheemraadschap brengt eventuele knelpunten in kaart voor het
voldoen aan of behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Het hoogheemraadschap gaat eerst na of deze
knelpunten zijn op te lossen door de bronnen van verontreiniging aan te pakken. Mocht blijken dat de aanpak van
DEZE BRONNEN NIET EFFECTIEF OF EFlCIÑNT IS BIJVOORBEELD OP BASIS VAN EEN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN BATENANALYSE
dan wordt gekozen voor effectgerichte maatregelen. Dit zijn maatregelen die de effecten van de verontreiniging
verzachten, bijvoorbeeld inrichtingsmaatregelen in het watersysteem of verandering van beheer.
Binnen het kader van de Waterwet zal het hoogheemraadschap de lozing van probleemstoffen beperken.
De instrumenten voorlichting, subsidie, vergunningverlening en handhaving zullen worden ingezet om
gedragsverandering van lozers te stimuleren. Het beheer van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), persleidingen
en rioolgemalen zal zodanig zijn dat de lozing van het efﬂuent geen knelpunt veroorzaakt.
Het hoogheemraadschap en de gemeenten zijn samen de beheerders van de afvalwaterketen. Het is voor de goede
WERKING VAN DE RWZIS EN DE KWALITEIT VAN HET ONTVANGENDE OPPERVLAKTEWATER VAN BELANG DAT GEMEENTEN ADEQUAAT
toezien op de kwaliteit van lozingen op het riool.
Het hoogheemraadschap zal samen met de gemeenten hierover afspraken maken in zogenoemde
afvalwaterakkoorden. Deze afspraken hebben betrekking op:
s $E HOEVEELHEID AFVALWATER DIE HET HOOGHEEMRAADSCHAP AFNEEMT BIJ DE OVERDRACHTSPUNTEN VAN DE GEMEENTE
s $E WIJZE WAAROP DE ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN WORDEN BESCHERMD TEGEN SCHADELIJKE STOFFEN
s $E MAATREGELEN DIE DE GEMEENTE TREFT OM DE EMISSIE UIT RIOOLWATEROVERSTORTEN TE BEPERKEN
s $E MANIER WAAROP GESCHEIDEN INGEZAMELD OF AFGEKOPPELD HEMELWATER GECONTROLEERD KAN WORDEN GELOOSD OP
het oppervlaktewater, zonder dat de waterkwaliteit verslechtert.
In 2010 actualiseert het hoogheemraadschap het beleid met betrekking tot deze afvalwaterakkoorden. Dit kan in
de vorm van een handboek. In 2015 zijn met alle gemeenten afvalwaterakkoorden afgesloten; deze worden aan het
EINDE VAN DE PLANPERIODE GEÑVALUEERD

‘Van veilige dijken tot schoon water’

51

Het Bestuursakkoord Waterketen (BWK) noemt doelmatigheid en transparantie, innovatie en de betrokken burger
als speerpunten. Het BWK acht over de periode 2006 tot en met 2015 een kostenbesparing voor de burger van 10
tot 20% haalbaar. Dit betekent dat het hoogheemraadschap in de planperiode samen met de gemeenten hierop
actief gaat inspelen. Het Rijk beoordeelt in 2011 of de doelmatigheid en transparantie voldoende zijn toegenomen.
(ET 2IJK HERIJKT HET WATERKETENBELEID OP BASIS VAN DE GEÑVALUEERDE VOORTGANG VAN DE UITVOERING VAN HET "7+
%EN CONSEQUENTIE VAN DE HERIJKING KAN ZIJN DAT HET 2IJK EEN VERDERGAANDE INTEGRATIE IN DE WATERKETEN NASTREEFT
Het hoogheemraadschap gaat hieraan voorafgaand zelf de strategische positie in de waterketen verkennen. De
verkenning gaat in op de vraag of het hoogheemraadschap een samenwerkingspartner wil blijven, of bereid is om
een verdergaande integratie in de waterketen na te streven.
In 2010 is een toekomstvisie ontwikkeld voor de afvalwaterketen. Het hoogheemraadschap heeft te maken met
een dynamische omgeving. Denk aan de klimaatverandering, ontwikkelingen in wet- en regelgeving, toenemende
aandacht voor duurzaamheid, en technische innovaties. Dit kan voor de langere termijn effect hebben op de
afvalwaterketen. Hierbij valt te denken aan vragen als:
s (OE KUNNEN WE REKENING HOUDEND MET DE KLIMAATVERANDERING OPTIMAAL HET AFVALWATER HEMELWATER EN
grondwater inzamelen?
s 7AT ZIJN DE RANDVOORWAARDEN DIE DE ONTVANGENDE WATEREN STELLEN AAN DE LOZINGEN EN HOE KUNNEN WE HET BEHEER
van de afvalwaterketen (en in het bijzonder de rwzi’s) hierop afstemmen?
s 7ELKE ONTWIKKELINGEN ZIJN ER IN HET ZUIVEREN VAN AFVALWATER -"2 VIERDE ZUIVERINGSTRAP ETC 
s 7ELKE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN BIJV HERGEBRUIK ZIJN ER VOOR GEZUIVERD AFVALWATER WATERTEKORT 
s (OE KUNNEN WE OP EEN DUURZAME MANIER OMGAAN MET HET RESTPRODUCT SLIB EN OVERIGE BIOMASSASTROMEN WAARBIJ
we proberen het energieverbruik en de milieubelasting te minimaliseren?
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet bevatten algemene regels voor
indirecte en directe lozingen. Hierbij is het mogelijk om de lozingseisen aan te scherpen als dat vanwege
waterkwaliteitsdoelstellingen noodzakelijk is. Mochten deze algemene regels met de extra voorschriften
onvoldoende zijn, dan kan het hoogheemraadschap bijdragen in de kosten van saneringsmaatregelen die van
derden verlangd worden. Voor het stimuleren van deze bovenwettelijke saneringsmaatregelen ontwikkelt het
hoogheemraadschap in 2010 een subsidieregeling.
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3.2.3 Directe lozingen
De Waterwet en de daarop gebaseerde besluiten zijn het belangrijkste wettelijk kader voor het reguleren van directe
lozingen op het oppervlaktewater. Deze instrumenten bepalen de grenzen waarbinnen het hoogheemraadschap kan
opereren en de bronnen kan beheersen.
Bij vrijwel alle directe lozingen is momenteel sprake van een beheerssituatie. Dat wil zeggen: vrijwel alle lozingen
zijn gesaneerd en gereguleerd.
Het hoogheemraadschap is beheerder van zuiveringstechnische werken. Het beheer zal zodanig zijn dat de lozing
van het efﬂuent geen knelpunt voor de waterkwaliteit veroorzaakt.
Het hoogheemraadschap dringt in de planperiode rioolwateroverstorten terug door de gemeentelijke riolering
en de zuiveringstechnische werken van het hoogheemraadschap zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
Het terugdringen van overstorten door middel van afkoppelen leidt veelal tot directe hemelwaterlozingen, waarbij
sprake kan zijn van diffuse verontreiniging. Waar dit tot waterkwaliteitsproblemen leidt, zal met het beschikbare
instrumentarium (voorlichting, subsidieregelingen, vergunningverlening en handhaving) de verontreiniging worden
beperkt.
Bij de koelwaterlozingen is er behoefte aan kennis over de gevolgen van het opwarmen van het oppervlaktewater.
In 2010 is een verkenning afgerond. Deze is nodig voor vergunningverlening en om te toetsen of de KRWdoelstellingen in het geding komen. Eventueel kan dat - naast het stimuleren van preventie en hergebruik - leiden
tot de beleidskeuze om extra door te spoelen of koelwaterlozingen in warme perioden terug te dringen.
Ongesaneerde lozingen van huishoudelijk afvalwater worden in de planperiode verder teruggedrongen via het
Besluit lozing afvalwater huishoudens. In het verleden werd hierbij het ontzorgingsprincipe toegepast. Particulieren
die een IBA moesten aanschaffen, kregen een regeling aangeboden voor plaatsing, beheer en onderhoud van de
zuiveringsvoorziening. Samen met de provincie en de gemeenten wordt in 2010 verkend of dit principe ook in de
planperiode kan worden toegepast.
Voor de waterkwaliteit gelden onder andere de waterkwaliteitsdoelen die door de KRW en het OSPAR-verdrag
worden aangescherpt. Dat heeft als gevolg dat voor een aantal schadelijke stoffen de normstelling naar beneden
wordt bijgesteld. Aan het begin van de planperiode wordt een verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van deze
aangepaste normen voor de directe lozingen. Uit de verkenning kan blijken dat het nodig is om de lozingseisen die
het hoogheemraadschap aan lozingen verbindt bij te stellen. Als dit betrekking heeft op de lozing van het efﬂuent
van een rwzi, kan dit ertoe leiden dat al in de planperiode moet worden begonnen met het aanpassen van rwzi’s
teneinde de kwaliteit van het efﬂuent te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende zuiveringstrap.
3.2.4 Indirecte lozingen
Indirecte lozingen zijn lozingen van bedrijfsafvalwater die via de riolering en de rwzi’s in het oppervlaktewater
terecht komen. Het toezicht op de indirecte lozingen ligt bij het bevoegd gezag van de Wabo/Wet milieubeheer:
de gemeente of de provincie.
Het hoogheemraadschap sluit met gemeenten een afvalwaterakkoord voor een aansluiting op én het brengen van
afvalwater in de persleidingen, pompen, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt om de installaties
en de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen.
Overeenkomstig de Waterwet en de Wabo vallen alle indirecte lozingen onder het bevoegd gezag van de
gemeentelijke of provinciale overheid. Het hoogheemraadschap heeft geen directe invloed op de indirecte
LOZINGEN (ET GAAT HET GEMEENTELIJK EN PROVINCIAAL BEVOEGD GEZAG STIMULEREN OM DEZE INDIRECTE LOZINGEN ADEQUAAT
te controleren.
Het hoogheemraadschap start in 2010 gezamenlijk met de gemeenten discrepantieonderzoeken. In 2012 wordt
EVENTUEEL EEN UITVOERINGSPROGRAMMA OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE RESULTATEN $IT WORDT IN  GEÑVALUEERD
De bedoeling van het discrepantieonderzoek is meer grip te krijgen op indirecte lozingen en op de hefﬁngen.
Daarnaast krijgt het hoogheemraadschap, door gebruik te maken van zijn adviesrol voor de gemeenten, meer grip
op het inﬂuent van de rwzi. Van deze adviesrol zal het hoogheemraadschap actief gebruik maken. Vooral als blijkt
dat de kwaliteit van het efﬂuent van de zuivering te wensen overlaat, als gevolg van onvoldoende gesaneerde
indirecte lozingen.
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3.2.5 Overige bronnen van verontreiniging
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook bepaald door overige verontreinigingsbronnen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om:
s UIT EN AFSPOELING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN NUTRIÑNTEN EN CHLORIDE
s DIFFUSE LOZINGEN ALS GEVOLG VAN AFVLOEIING EN UITLOGING VAN 0!+S OLIE METALEN EN DERGELIJKE
s DEPOSITIE NEERSLAG VAN VERONTREINIGINGEN UIT DE LUCHT
s KWEL KWALITEIT AANGEVOERD WATER IS VAN INVLOED OP DE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER 
Deze bronnen van verontreiniging zijn niet of nauwelijks te saneren met het instrumentarium dat het
hoogheemraadschap tot zijn beschikking heeft.
In 2010 volgt een verkenning naar de emissies van overige bronnen van verontreiniging. Mocht de wet- en
regelgeving tekort schieten om deze emissies beheersbaar te krijgen of te houden, dan wordt in 2011 een
uitvoeringsprogramma ontwikkeld om deze emissies terug te dringen. Eventueel komt er een subsidieregeling voor
het stimuleren van saneringsmaatregelen. Alleen saneringsmaatregelen die een bovenwettelijk karakter hebben of
die niet redelijkerwijs van een lozer mogen worden verwacht, komen hiervoor in aanmerking. De bijdrageregeling
kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor sanering van diffuse agrarische emissies, zoals het lozen van met
bestrijdingsmiddelen verontreinigd condenswater vanuit de bedrijfsgebouwen, van verontreinigd regenwater
van het erf van bloembollenbedrijven en de afspoeling van mest en organisch materiaal van het erf van een
veehouderijbedrijven.
3.2.6 Monitoring
In de planperiode wordt onderzocht in hoeverre het instrumentarium van het hoogheemraadschap heeft geleid
tot het behalen van de KRW-doelstellingen en op welke onderdelen dit moet worden bijgesteld (handhaving,
communicatie, vergunningverlening, regelingen). In 2010 is duidelijk in hoeverre natuurlijke bronnen zoals eutrofe
en zoute kwel beperkend zijn voor het behalen van KRW-doelen. In 2010 is duidelijk in hoeverre opwarming van het
oppervlaktewater hierop van invloed is.
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Schema 3.2. Beheersing van lozingen op het watersysteem
Strategisch doel
De verontreiniging van het watersysteem door directe, indirecte en overige lozingen voorkomen en/of beheersbaar houden
zodat de (ecologische) waterkwaliteitsdoelstellingen conform de KRW worden gehaald.
Themadoel
Welke
verkenning is
nodig?

Intern proces

Welk beleid
bepalen wij?

Directe lozingen

Indirecte lozingen

Overige lozingen

In 2010 toekomstvisie
afvalwaterketen gereed

In 2010 toekomstvisie
afvalwaterketen gereed

In 2010 inzicht in de
waterkwaliteit en de mogelijke
maatregelen voor verbetering
van de waterkwaliteit inclusief
prioriteitstelling sanering
knelpunten (o.m. koelwater- en
huishoudelijke lozingen)

In 2010 discrepantieonderzoeken rwzi’s

In 2013 inzicht in de gevolgen
van de OSPAR-doelstellingen
voor de uitvoeringspraktijk van
HHNK

In 2015 evaluatie uitvoering
afvalwaterakkoordenbeleid

In 2010 ontwikkelen van een
subsidieregeling voor het
stimuleren van bovenwettelijke
saneringsmaatregelen

In 2010 actualiseren van het
beleid m.b.t. afvalwaterakkoorden met gemeenten

In 2010 ontwikkelen van een
subsidieregeling voor het
stimuleren van bovenwettelijke
saneringsmaatregelen

In 2010 aanpassen van de
operationele plannen van HHNK
m.b.t. de waterkwaliteit

Bij bovenwettelijke saneringsnoodzaak draagt HHNK bij in de
saneringskosten

In 2010 samenwerking met
andere handhavingsinstanties
a.g.v. veranderde wet- en
regelgeving

In 2011 ontwikkelen van een
uitvoeringsprogramma om
emissies terug te dringen.
Eventueel wordt een
bijdrageregeling opgesteld.

In 2010 inzicht in de
waterkwaliteit en de mogelijke
maatregelen voor verbetering
van de waterkwaliteit inclusief
prioriteitstelling sanering
knelpunten

In 2015 evaluatie uitvoeringsprogramma naar aanleiding van
discrepantie-onderzoeken

In 2010 actualiseren van het
beleid m.b.t. afvalwaterakkoorden met gemeenten
In 2014 vaststellen van beleid
aanpassing uitvoeringspraktijk
als gevolg van OSPAR
Hoe vertalen
wij het beleid
naar
uitvoering?

In 2010 samenwerking met
andere handhavingsinstanties
a.g.v. veranderende wet- en
regelgeving
In 2011 start actualisatie
maatregelenpakket naar
aanleiding van toekomstvisie
afvalwaterketen
In 2011 uitvoeringsprogramma
ontwikkelen lozingen erfroutes
agrarische bedrijven

In 2011 start actualisatie
maatregelenpakket naar
aanleiding van toekomstvisie
afvalwaterketen

In 2011 uitvoering
afval-waterakkoordenbeleid met
als doel realisatie in 2015

In 2011 uitvoering afvalwaterakkoordenbeleid met als doel
realisatie in 2015

Extern
proces

In 2012 uitvoeringsprogramma
naar aanleiding discrepantieonderzoeken (gericht op
realisatie in 2015)
Wat is nodig
van externen?

Buiten gerealiseerd
in 2015

Gemeenten volgen de adviezen
van HHNK bij vergunningen voor
indirecte lozingen
Alle directe lozingen op het oppervlaktewater zijn gesaneerd
De regulering van alle indirecte lozingen is afgestemd op de capaciteit van de riolering en van de
zuiveringstechnische werken en op de draagkracht van het watersysteem
Met alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over het doelmatig functioneren van de afvalwaterketen
Diffuse verontreinigingen geven geen problemen voor de waterkwaliteit
Uitvoeringsprogramma naar aanleiding discrepantieonderzoeken (gericht op realisatie in 2015)
Uitvoering afvalwaterakkoordenbeleid met als doel realisatie in 2015
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3.3 Beheer van de primaire waterkeringen
Primaire waterkeringen bieden direct of indirect bescherming tegen overstromingen vanuit het buitenwater van
Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer en de rivieren1. Het voorkomen van overstromingen valt of staat
met deugdelijk dagelijks beheer van deze waterkeringen.
Dat beheer is van een andere orde dan het beheer van de regionale waterkeringen. Die hebben doorgaans een
nauwe relatie met de oppervlaktewateren en vormen, conform de Waterwet, een onderdeel van het watersysteem.
Hoewel de regionale waterkeringen worden behandeld in paragraaf 3.1 (Integraal beheer van het watersysteem),
gelden veel beheerstaken die hier worden beschreven, ook voor de regionale keringen. Voor de beschrijving van
beheersactiviteiten die uitsluitend op regionale waterkeringen van toepassing zijn, wordt verwezen naar paragraaf
3.1.6.
Een aparte categorie regionale waterkeringen vormen de voorlandkeringen. Voorlanden zijn buitendijkse gebieden.
Een voorlandkering zorgt voor de bescherming en/of vastlegging van dit voorland. Het voorland zorgt voor
stabiliteit en/of golfdemping en maakt daarom onderdeel uit van de sterkte van een primaire kering. Daarnaast
kunnen voorlandkeringen ook een autonome betekenis hebben als bescherming van (ontwikkeld) buitendijks
gebied.
3.3.1 Strategisch doel
In 2015 houdt het hoogheemraadschap de primaire waterkeringen, inclusief de voorlandkeringen, onder dagelijkse
omstandigheden in stand conform de veiligheidsnormen en met oog voor maatschappelijke belangen.
3.3.2 Beleidskader
Het beheer van de waterkeringen is een kerntaak van het hoogheemraadschap. De wettelijke grondslag hiervoor
vindt zijn oorsprong in de Wet op de waterkering (1996) en is nu opgenomen in de Waterwet. Nadere bepalingen
met betrekking tot het beheer, waaronder de plicht tot het opstellen van een beheerplan voor de waterkeringen,
zijn opgenomen in de provinciale Waterverordening2. In 2006 heeft het hoogheemraadschap het Beheersplan
Waterkeringen 2006-20103 vastgesteld. Dit vormt een belangrijke basis voor dit hoofdstuk.
Algemene uitgangspunten bij het beheer van waterkeringen zijn:
s (ET HOOGHEEMRAADSCHAP VOERT ZIJN WATERKERINGSTAAK PRIMAIR UIT VANUIT VEILIGHEIDSDOELSTELLINGEN .EVENFUNCTIES
mogen geen nadelig effect hebben op het waterkerend vermogen van de waterkering.
s (ET HOOGHEEMRAADSCHAP ANTICIPEERT OP KLIMATOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN MEER NEERSLAG ZWAARDERE GOLFAANVALLEN
en stijgende zeespiegel) en ruimtelijke ontwikkelingen die het functioneren van de waterkeringen kunnen
beïnvloeden.
Het hoogheemraadschap heeft de verantwoordelijkheid om, volgens landelijk vastgelegde normen, veiligheid te
bieden aan het achterland. De norm voor de vereiste veiligheid tegen overstroming is de gemiddelde kans per jaar
op overschrijding van de hoogwaterstand waartegen de primaire waterkering bestand moet zijn.
Voor de dijkringgebieden 5 en 12 geldt een norm van 1:4.000 per jaar; voor dijkringgebied 13 geldt een norm van
1:10.000 per jaar. Deze normveiligheid is aangewezen in de Waterwet.

1

Bij een doorbraak van de Lekdijk komt het water via het Noordzeekanaal ons beheersgebied in.
De exacte benaming van de provinciale Waterverordening was ten tijde van het schrijven van dit plan nog niet bekend.
3
De hoofdlijnen uit het Beheersplan Waterkeringen 2006-2010 zijn na actualisatie opgenomen in het WBP4. De hoofdnota van het Beheersplan
Waterkeringen vervalt dan ook met de inwerkingtreding van het WBP4. De zes themanota’s, waarin de uitgangspunten en doelen meer in detail zijn
uitgewerkt, blijven van kracht tot de vaststelling in 2010 van een nieuw Waterkeringenbeheersplan 2011-2016.
2
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Figuur 3.5. Primaire Waterkeringen
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Om welke waterkeringen gaat het?
Het hoogheemraadschap heeft de zorg voor alle waterkeringen van dijkringgebied 5, 12 en 13 (zie ﬁguur 3.5). Het
areaal primaire waterkeringen wordt uitgebreid met de keringen op Marken (dijkringgebied 13b). Rijkswaterstaat is
de huidige beheerder. Het hoogheemraadschap neemt het beheer over (volgens planning in 2014) na de uitvoering
van versterkingswerkzaamheden.
Binnen de dijkringgebieden, en op enkele plaatsen erbuiten, liggen veel niet-primaire waterkeringen (regionale
waterkeringen). Dat zijn compartimenteringsdijken, boezemwaterkeringen, polderwaterkeringen en landscheidingen.
Deze waterkeringen bieden bescherming tegen binnenwater of fungeren als compartimentering van de inundatie
als de primaire waterkering faalt. Daarnaast zijn er nog voorlandkeringen. Deze keren wel buitenwater, maar zijn
geen primaire waterkering. Tot slot zijn er nog de overige waterkeringen4.
3.3.3 Instandhouding proﬁel en dijkbekleding
Het dagelijks beheer is gericht op het in stand houden van het proﬁel dat in de legger is vastgesteld.
Dit beheer leidt tot verschillende onderhoudsmaatregelen:
s /NDERHOUD GERICHT OP DE ONTWIKKELING VAN EEN VOLDOENDE GESLOTEN EN DOORWORTELDE GRASMAT
Doel: de erosiebestendigheid van de dijkbekleding handhaven en waar nodig versterken.
s /NDERHOUD GERICHT OP DE STEENBEKLEDING VAN DE DIJKEN $OEL DE EROSIEBESTENDIGHEID VAN DE DIJKBEKLEDING
handhaven.
s /NDERHOUD GERICHT OP DYNAMISCH KUSTBEHEER $OEL ZOVEEL MOGELIJK RUIMTE GEVEN AAN DE NATUURLIJKE
ontwikkeling van het duin. Op plekken waar deze ruimte niet beschikbaar is, wordt de eerste duinenrij in
afmeting vastgehouden door maatregelen die verstuiving voorkomen. Voor goed verstuivingsbeheer is het in
een aantal gevallen noodzakelijk om een breder gebied als waterkering vast te stellen dan waterstaatkundig
strikt noodzakelijk is.
s *AARLIJKSE ZANDSUPPLETIES $OEL IN STAND HOUDEN VAN DE ZANDIGE KUST $IT IS EEN TAAK VAN HET 2IJK
het hoogheemraadschap heeft hierin geen directe taak.
s /NDERHOUD GERICHT OP HERSTEL VAN OPGETREDEN SCHADES
s -USKUSRATTENBESTRIJDING
Het beleid met betrekking tot het beheer van de waterkeringen is meer in detail uitgewerkt in de themanota’s
van het Beheersplan Waterkeringen 2006-2010. Dit beleid wordt in 2010 geactualiseerd. Daarna volgt een nieuw
waterkeringenbeheerplan voor de periode 2011-2016.

4

Overige waterkeringen zijn waterkeringen die hun functie hebben verloren, maar bijvoorbeeld als provinciaal cultuurhistorisch monument in stand
worden gehouden. Voor overige waterkeringen geldt geen veiligheidsnorm.
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Onderhoud van de grasmat
Maaibeheer
Om gewenste vegetatietypen te handhaven
of te krijgen, is klepelen niet de beste manier
van maaibeheer. Daarom wordt klepelen verder
teruggedrongen en vervangen door maaien en
afvoeren (of klepelen en afzuigen). Klepelen wordt
wel toegepast op de eerste meter langs dijkwegen.
Hier wordt uit oogpunt van veiligheid drie keer
per jaar geklepeld (en zo mogelijk afgezogen).
Verder wordt alleen geklepeld in overhoekjes of
plaatsen waar maaien en afvoeren bijzonder moeilijk
is. Klepelen behoort dus niet tot het standaard
maaibeheer.
Klepelen vormt een (onderbouwde) uitzondering op
maaien en afvoeren.
Pachtbeleid
Het beleid op het gebied van pacht is dat traditionele pachtovereenkomsten zich
ontwikkelen naar actuele pachtovereenkomsten met nadrukkelijke randvoorwaarden
om de erosiebestendigheid te ontwikkelen en waarborgen en recreatief medegebruik
mogelijk te maken.

Behalve onderhoudsmaatregelen omvat het beheer ook de dagelijkse inspectie van primaire waterkeringen
en het uitvoeren van inspecties tijdens en na stormen. Tenslotte bestaat het beheer uit het beoordelen van
onthefﬁngsverzoeken van derden en het handhaven van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Keur.
Belangrijke instrumenten bij de beheerstaak zijn de Keur, de legger en het beheerregister. De Keur is een formeel
middel voor het hoogheemraadschap om de kwaliteit van de waterkering te waarborgen. Door verbodsbepalingen
in deze verordening wordt voorkomen dat de veiligheid wordt aangetast. In gebodsbepalingen wordt de
onderhoudsplicht en de wijze van onderhoud geregeld. In de legger staat beschreven waaraan de waterkering
moet voldoen naar richting, afmeting en constructie. In het beheerregister zijn de kenmerkende gegevens van de
constructie en de feitelijke toestand nader omschreven.
In de periode 2008-2010 zijn de leggers van alle primaire waterkeringen vastgesteld, met uitzondering van de
legger van de zandige kust van Texel; deze is in 2011 gereed. Het beheerregister wordt dagelijks bijgewerkt.
In 2012 is een systeem operationeel waarin het beheerregister digitaal is opgeslagen en toegankelijk gemaakt. In
2010 is bepaald welke onderdelen in dit systeem moeten worden opgenomen. Naast de basale informatie die nu al
grotendeels beschikbaar is, gaan de gedachten uit naar bijvoorbeeld luchtfoto’s en digitale hoogtemetingen in een
Geograﬁsch Informatie Systeem (GIS).
Jaarlijks doet het hoogheemraadschap verslag aan de provincie over de inspecties van de primaire en regionale
waterkeringen. Dit is de rapportage van de dijkenschouw. Tijdens deze schouw wordt de onderhoudstoestand
van de waterkeringen beoordeeld. Op basis van de resultaten wordt eventueel benodigd onderhoud gepland en
uitgevoerd.
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3.3.4 Medegebruik en waarden
Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat bij waterkeringen (inclusief de zandige kust) de aanwezige potenties van
landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie behouden blijven en worden ontwikkeld. Randvoorwaarde hierbij is
wel dat de veiligheid van de waterkering niet in het geding komt. Bovendien mag het voor het hoogheemraadschap
niet leiden tot substantieel hogere kosten dan vanuit het veiligheidsaspect benodigd is. Het hoogheemraadschap
neemt actief deel aan planvormingsprocessen op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie
waarin waterkeringen een belangrijke rol spelen.
Bebouwing
De ideale waterkering is er een zonder bebouwing. Uit een oogpunt van duurzaamheid en ﬂexibiliteit, is de
waterkering idealiter opgebouwd met grond of zand. Het algemene uitgangspunt van het hoogheemraadschap is
dat bouwwerken in, op of nabij waterkeringen niet wenselijk zijn.
Natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie
Waterkeringen kunnen ook andere belangen dienen dan de veiligheid. Zo bieden dijken door hun ligging vaak
zeer goede mogelijkheden voor verbindingszones tussen natuurgebieden. Ook hebben ze vaak een karakteristieke
cultuurhistorische oorsprong. Dijken vormen aantrekkelijk recreatiegebied: per ﬁets en te voet is het landschap vanaf
de dijk goed te beleven. Ook de duinen vormen een karakteristiek landschap met zeer veel natuurwaarden. Veel
mensen trekken naar de kust voor het strand en om er te wandelen en te ﬁetsen. Het hoogheemraadschap ziet de
waarde in van deze belangen en wil dan ook het beheer daarop afstemmen, ook nu weer vanzelfsprekend onder
voorbehoud dat de veiligheid niet in het geding is of komt.
Op en rond waterkeringen (dijken en duinen) werken vele instanties. Het hoogheemraadschap neemt het initiatief
tot samenwerking met al deze organisaties, opdat zowel de veiligheid als andere belangen beter worden behartigd.
Als belangen met elkaar conﬂicteren, zoekt het hoogheemraadschap oplossingen.
Natura 2000
Primaire waterkeringen grenzen aan, of maken onderdeel uit van Natura 2000-gebieden. De beheerstaken van
het hoogheemraadschap worden opgenomen in de beheerplannen van deze gebieden. Daarmee worden de
reguliere beheerstaken uitgezonderd van de vergunningplicht die geldt voor alle activiteiten in en nabij Natura
2000-gebieden.
Bomen
/P HARDE WATERKERINGEN ZIJN BOMEN EEN POTENTIÑLE BRON VAN INSTABILITEIT !LLEEN OP WATERKERINGEN MET EEN GROTE
overcapaciteit worden bomen gedoogd. Vanuit technische, cultuurhistorische en ecologische overwegingen is de
Beemsterringdijk de enige waterkering waarop bomen mogen worden herplant.
Zandige kust
Het hoogheemraadschap volgt het rijksbeleid uit de Derde Kustnota (2000) en de Beleidslijn Kust (2007) en werkt
mee aan de realisering daarvan. De druk op de kust vanuit land en zee neemt sterk toe. Dat vergt in de toekomst
bredere en sterkere waterkeringen. Het hoogheemraadschap anticipeert zowel op klimatologische als ruimtelijke
ontwikkelingen die het functioneren van de waterkering kunnen beïnvloeden.
Het uitgangspunt van het hoogheemraadschap is dat de kustlijn met een zo natuurlijk mogelijke zeereep wordt
gehandhaafd. Het Rijk handhaaft de basiskustlijn op de positie die zij in 1990 innam. Dit gebeurt in hoofdzaak door
zandsuppleties. Wanneer het huidige suppletiebeleid niet langer toereikend is om de veiligheid van het achterland
te garanderen, neemt het hoogheemraadschap in overweging om voor het noordelijke deel van de zandige kust
een consoliderende strategie toe te passen (het ‘houden wat er is’-principe).
Het hoogheemraadschap wil het bestaande dynamisch kustbeheer handhaven en werkt mee aan de uitwerking
van de Kustvisie 2050. In aanzandende kustvakken is gecontroleerde kleinschalige verstuiving in het keurgebied
onder voorwaarden toelaatbaar. Voor het verstuivingsbeheer is het in een aantal gevallen, zoals hierboven al werd
opgemerkt, noodzakelijk om een breder gebied als waterkering vast te stellen dan waterstaatkundig gezien strikt
noodzakelijk is.
Vorming van een slufter(achtig gebied) is vanuit waterkeringoogpunt mogelijk, mits er een alternatief tracé voor de
waterkering is en de normveiligheid van het achterland is verzekerd.
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Strandslagen
In 2010 wordt vastgesteld hoe strandslagen worden beheerd en hoe het hoogheemraadschap omgaat met het
jaarlijks éénmalig schonen van het strand.
Strandpaviljoens
In de themanota Zandige kust van het Beheersplan waterkeringen 2006-2010 is vastgelegd dat de zogenoemde
jaarrond-exploitatie van strandpaviljoens niet wordt toegestaan. Het nieuwe beleid uit 2007 staat jaarrondexploitatie toe, mits er een minimale afstand tot het duin wordt aangehouden.
Texel
In 2007 heeft het hoogheemraadschap het beheer van de duinen overgenomen van Rijkswaterstaat. Het
beheersplan voor Texel [38] wordt - voor zover het de uitvoering van het beheer betreft - geïncorporeerd in het
nieuwe Waterkeringenbeheerplan voor de periode 2011-2016. Beleidselementen uit het beheersplan voor Texel
worden in 2010 meegenomen bij de actualisatie van het beleid.
Kabels en leidingen
Kabels en leidingen kunnen de veiligheid van de waterkeringen in gevaar brengen. De aanwezigheid ervan in
waterkeringen is daarom volgens de Keur verboden. Vanwege het maatschappelijk belang van kabels en leidingen
kan het hoogheemraadschap in bepaalde uitzonderlijke gevallen onder strenge voorwaarden de aanwezigheid
ervan toestaan. Deze gevallen worden tot een minimum beperkt. De veiligheid van de waterkering mag niet in
het geding komen. Het is de intentie van het hoogheemraadschap om het beleid aan te scherpen. Dat wil zeggen
dat voor bestaande kabels en leidingen op termijn een nieuw tracé buiten de waterkering zal moeten worden
gevonden.
Het beleid met betrekking tot medegebruik van waterkeringen en waarden is meer in detail uitgewerkt in de
themanota’s van het Beheersplan Waterkeringen 2006-2010. Dit beleid wordt in 2010 geactualiseerd, waarna een
nieuw waterkeringenbeheerplan voor de periode 2011-2016 wordt vastgesteld.
3.3.5 Ruimtelijke ordening
Het belang van water als sturend element bij de ruimtelijke inrichting van Nederland is opnieuw erkend bij de
ontwikkeling van het waterbeheer voor de 21e eeuw. Het belang krijgt met de uitwerking van de afspraken uit
het NBW verder vorm. Met het oog daarop is in 2003 de Watertoets opgenomen in het Besluit op de ruimtelijke
ordening. Ruimtelijke plannen kunnen gevolgen hebben voor de waterhuishouding in een gebied. De plannen
moeten daarom worden voorzien van een beschrijving van de manier waarop rekening wordt gehouden met de
CONSEQUENTIES VAN HET PLAN VOOR DE WATERHUISHOUDING $E WATERBEHEERDER HEEFT BIJ DE 7ATERTOETS EEN ADVISERENDE
rol. Het hoogheemraadschap betrekt waterkeringen expliciet bij deze overweging.
Om de waterkeringen nu en in de toekomst goed te kunnen beheren en waar nodig te versterken, is voldoende
vrije ruimte nodig. Het hoogheemraadschap anticipeert daarom op ruimtelijke ontwikkelingen die het functioneren
van waterkeringen kunnen beïnvloeden. Om de belangen van veiligheid te borgen, wordt actief deelgenomen aan
planvormings- en uitvoeringsprocessen.
Het hoogheemraadschap zal in het advies in het kader van de watertoets aanbevelen dat in bestemmingsplannen
de waterkeringen als zodanig worden bestemd, en dat er een verwijzing wordt opgenomen naar de Keur en legger.
In 2004 heeft het hoogheemraadschap grondbeleid vastgesteld [11, 19]. De kern ervan is dat het
hoogheemraadschap problemen bij onderhoud of dijkverbetering voorkomt door waterkeringen in eigendom
te verwerven en te houden. Het hoogheemraadschap streeft naar behoud en waar mogelijk verwerving van
eigendom van onbebouwde waterkeringen en de daaraan liggende zones, inclusief de vrijwaringzones. Het
hoogheemraadschap ziet af van de verwerving van particuliere gronden met woningen en stoot het eigendom af
van volledig bebouwde en in erfpacht uitgegeven waterkeringen.
Het beleid met betrekking tot waterkeringen en ruimtelijke ordening is meer in detail uitgewerkt in de themanota’s
van het Beheersplan Waterkeringen 2006-2010.
Dit beleid wordt in 2010 geactualiseerd, waarna een nieuw waterkeringenbeheerplan voor de periode 2011-2016
wordt vastgesteld.
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Vrijwaringszones/proﬁel van vrije ruimte
De provincie Noord-Holland hanteert in haar streekplannen een aantal zogenoemde indicatieve
vrijwaringszones voor de Noordzeekust en de IJsselmeer- Markermeerkust, met het oog op een duurzame
kustveiligheid. Dit betekent dat er voor die zones bouwrestricties gelden.
6OOR DE Noordzeekust is dat het kustfundament. Dit is in beginsel het gebied tussen de NAP-20-lijn en
de meest landwaartse grens van de waterkering, met inbegrip van een 200 meter brede strook achter
de landwaartse grens van het duingebied tussen Callantsoog en Den Helder, alsmede het gebied
achter de Helderse, Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Voor bouwactiviteiten in de bebouwde kom
van kustgemeenten geleden minder vergaande beperkingen.
s
6OOR DE IJsselmeer- en Markermeerkust is dat in beginsel een zone tussen 100 meter binnendijks en
175 meter buitendijks van het huidige waterstaatswerk van de betreffende waterkeringen.
Deze indicatieve vrijwaringszones worden door het hoogheemraadschap verder verankerd in het
eigen beleid (de Keur en de legger). Het hoogheemraadschap stimuleert gemeenten om hetzelfde
te doen in gemeentelijke plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast verleent het
hoogheemraadschap zijn medewerking aan het omzetten van indicatieve in deﬁnitieve vrijwaringszones.
Daarbij richt het zich ook op de primaire en regionale waterkeringen waarvan in de streekplannen geen
indicatieve vrijwaringszones zijn bepaald.
s

3.3.6 Monitoring
Elke zes jaar5 moet het hoogheemraadschap verslag uitbrengen aan de provincie over de algemene
waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen (Waterwet). De provincie rapporteert vervolgens aan het
Rijk. Het Rijk stelt de voorschriften en randvoorwaarden vast die voor toetsing nodig zijn.
In 2006 heeft het hoogheemraadschap gerapporteerd over de toetsing van alle primaire waterkeringen aan de
hand van de hydraulische randvoorwaarden 2001 (de zogenoemde tweede toetsing). Deze randvoorwaarden zijn
gebaseerd op de verwachte gevolgen van de klimaatveranderingen en recente technische inzichten (bijvoorbeeld
ten aanzien van golfbelasting). Uit de toetsing bleek landelijk dat een deel van de primaire waterkeringen niet
voldeed. Om deze slagvaardig te verbeteren is het hoogwaterbeschermingsprogramma ingesteld. Paragraaf 4.1
(Waterveiligheid) gaat hier nader op in.
Een ander onderdeel van het beheer is actief meedenken bij de planstudies van de versterkingswerken aan
de primaire waterkeringen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is van belang omdat de primaire
waterkeringen na de uitvoering van de versterkingen weer onder het dagelijks beheer en onderhoud van het
hoogheemraadschap vallen.
In 2010 rapporteert het hoogheemraadschap over de derde toetsing. Deze wordt gebaseerd op de hydraulische
randvoorwaarden 2006. In 2011 stelt het Rijk weer nieuwe hydraulische randvoorwaarden vast voor de daarop
volgende vierde toetsing. Daarmee is sprake van een cyclisch proces.
Voor de categorie voorlandkeringen heeft de provincie nog geen normen vastgesteld. Hier ligt een relatie met
de (nationale) beleidslijn voor buitendijkse gebieden. Het hoogheemraadschap wil een actieve rol vervullen bij de
ontwikkeling van normen voor buitendijkse gebieden.

5

De toetscyclus was oorspronkelijk vijf jaar, maar is met de invoering van de Waterwet in 2009 verlengd naar zes jaar. Dit is gedaan om beter aan te
sluiten bij de termijnen die vanuit de Europese richtlijnen (KRW en ROR/Richtlijn overstromingsrisico’s) worden voorgeschreven.
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Schema 3.3. Beheer van de primaire waterkeringen
Strategisch doel
In 2015 houden wij de primaire waterkeringen, inclusief de voorlandkeringen, onder dagelijkse omstandigheden in stand
conform de veiligheidsnormen en met oog voor maatschappelijke belangen.
Themadoel
Welke
verkenning is
nodig?

Welk beleid
bepalen wij?

Instandhouding profiel
en dijkbekleding

Medegebruik en waarden

Ruimtelijke ordening

Beïnvloeding van ontwikkeling
normen voor buitendijkse
gebieden op landelijk niveau
In 2010 is het kader met de
uitgangspunten voor het
technisch beheerregister gereed

In 2010 is het beleid met
betrekking tot medegebruik en
waarden geactualiseerd

In 2010 is het beleid met
betrekking tot ruimtelijke
ordening geactualiseerd

In 2010 is het beleid met
betrekking tot het beheer van de
waterkeringen geactualiseerd
Hoe vertalen
wij het beleid
naar
uitvoering?

In 2010 is een waterkeringenbeheerplan voor de periode 2011-2016 vastgesteld
In 2011 is het waterkeringenbeheerplan uitgewerkt in uitvoeringsplannen

Intern proces

In 2010 is het klepelen verder
teruggedrongen naar de
verhouding maaien en
afvoeren:klepelen = 80:20

Opname reguliere beheerstaken
in beheerplannen voor Natura
2000-gebieden

Er is actief deelgenomen aan
het planvormings- en
uitvoeringsproces van
ruimtelijke ontwikkelingen
(Watertoets)

In 2013 zijn alle zesjarige
pachtcontracten beëindigd en
zijn er uitsluitend nog 1-jarige
pachtovereenkomsten
In 2010 zijn de resultaten van de
3e toetsronde aan de provincie
gerapporteerd
In 2015 zijn de resultaten van de
4e toetsronde aan de provincie
gerapporteerd
In 2011 zijn alle leggers gereed
In 2012 is het technisch
beheerregister operationeel
Eén jaar na de uitvoering van
een dijkversterking is de legger
geactualiseerd
Ieder jaar zijn de waterkeringen
geïnspecteerd

Extern proces

Wat is nodig
van externen?

In 2011 levert het Rijk de
hydraulische randvoorwaarden
en toetsvoorschrift voor de 4e
toetsronde

Het Rijk en gemeenten zijn
bereid om mee te denken over
de evt. overdracht van het
beheer van de strandslagen en
het schonen van het strand

De provincie vervult haar rol als
bevoegd gezag en toezichthouder. Ze treedt actief op, in
goede samenwerking met het
hoogheemraadschap
Vaststelling van normen voor
buitendijkse gebieden door
provincie en/of Rijk

Buiten gerealiseerd
in 2015

Het profiel van de primaire
waterkeringen is in stand
gehouden

Medegebruik van de waterkering is gereguleerd, en heeft
geen nadelig effect op het
waterkerend vermogen

De bekleding van de dijken is
erosiebestendig

Recreatieve en LNC-waarden zijn
behouden dan wel versterkt

‘Van veilige dijken tot schoon water’

Bij ruimtelijke ontwikkelingen
zijn de belangen van de
waterkeringen meegenomen
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3.4 Calamiteitenbestrijding
3.4.1 Strategisch doel
Het hoogheemraadschap heeft een crisisbeheersingsorganisatie. Deze beschikt over actuele
crisisbestrijdingsplannen voor waterveiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. De plannen worden jaarlijks
geoefend.
Toelichting
Het hoogheemraadschap beschikt over een organisatie die in staat is om onder crisisomstandigheden professioneel
OP TE TREDEN )N VOORKOMENDE GEVALLEN WORDEN ADEQUATE MAATREGELEN GENOMEN OM SCHADE TE VOORKOMEN DAN WEL
de gevolgen tot een minimum te beperken.
Een crisis komt weinig voor. Daarom kan de effectieve inzet van de crisisbeheersingsorganisatie alleen worden
gewaarborgd door veel aandacht te besteden aan goede voorbereiding. Voorwaarde is dat het voorkómen van
calamiteiten een vanzelfsprekend onderdeel is van de dagelijkse praktijk van het hoogheemraadschap
De programmahoofdstukken Waterveiligheid en Wateroverlastbestrijding gaan in op ontwikkelingen
en activiteiten met betrekking tot het voorkómen van en omgaan met crisissituaties. Het gaat in het
bijzonder om rampenbestrijding in het kader van waterveiligheid en schadelastbeperking in het kader van
wateroverlastbestrijding. Er zijn echter ook calamiteiten denkbaar die de waterkwaliteit betreffen, bijvoorbeeld een
lozing van een milieuvreemde stof of een breuk van een persleiding.
Wettelijk kader
Beheerders van waterstaatswerken zijn op grond van artikel 5.29 van de Waterwet verplicht een calamiteitenplan
vast te stellen. De eisen waaraan dit plan moet voldoen, liggen eveneens vast in deze wet. Daarnaast kent de
Waterschapswet de dijkgraaf van het hoogheemraadschap bijzondere bevoegdheden toe bij dringend of dreigend
gevaar. Voorts zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten, hulpdiensten en andere
partners (waaronder de waterschappen) in geval van rampen vastgelegd in de Wet op de veiligheidsregio’s (2009).
3.4.2 Calamiteiten(bestrijdings)plannen op orde
Het hoogheemraadschap beschikt over een algemeen crisisbeheersingsplan (op strategisch niveau). Dit vormt de
basis voor de bestrijdingsactiviteiten. Voor de verschillende beheerstaken zijn er daarnaast crisisbestrijdingsplannen
(op tactisch niveau). Deze gaan inhoudelijk in op de bestrijding van calamiteiten. De plannen worden jaarlijks in- en
extern getoetst en zo nodig bijgesteld. De crisisbestrijdingsplannen zijn verder uitgewerkt in draaiboeken (op
operationeel niveau). Het gaat dan bijvoorbeeld om draaiboeken voor hoog water en kadebreuken.
Het hoogheemraadschap heeft in 2008 de ontwikkeling van een Hoogwaterinformatiesysteem (HIS) voor zijn gebied
afgerond. De HIS-scenario’s vormen de basis voor de (gebiedsgebonden) rampenbestrijdingsplannen die vanuit de
veiligheidsregio’s samen met het hoogheemraadschap, gemeenten en de provincie zijn of worden ontwikkeld. Het
hoogheemraadschap draagt de beschikbare informatie over overstromingsscenario’s actief uit. Het gaat op zoek
naar de manier waarop het de informatie goed kan ontsluiten voor relevante partijen en burgers.
Meer en meer neemt het belang toe van een goede communicatie bij crisisbeheersing. Daarom beschikt
het hoogheemraadschap over een crisiscommunicatieplan en is een communicatiedeskundige opgenomen
in het zogeheten ‘Alert team’. Dit team komt bij (dreigende) calamiteiten bijeen om de communicatie en
informatievoorziening in goede banen te leiden.
3.4.3 Crisisbeheersingsorganisatie
Eind 2008 is een landelijke oefening gehouden voor rampenbeheersing bij overstromingen. Het
hoogheemraadschap heeft aan deze oefening deelgenomen. De oefening werd voorbereid door de Taskforce
Management Overstromingen (TMO). Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de rol en inzet van de
waterbeheerders. De TMO heeft een rapport met aanbevelingen voor de rampenbeheersing gepubliceerd (2009)
en is vervolgens gestopt. De aanbevelingen van de TMO geven aanleiding om in de planperiode de organisatie van
de rampenbestrijding (2010) aan te passen.
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Om de crisisbeheersingsorganisatie goed te onderhouden, wordt personeel opgeleid. Uiteraard wordt er jaarlijks
geoefend.
3.4.4 Samenwerking
Het crisisbeheersingsplan en de crisisbestrijdingsplannen van het hoogheemraadschap zijn afgestemd op
de gemeentelijke rampenbestrijdingsplannen en plannen van andere waterbeheerders. Daarom neemt het
hoogheemraadschap deel aan overleg en planvorming in de vier veiligheidsregio’s in het beheersgebied:
Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.
Schema 3.4. Calamiteitenbestrijding
Strategisch doel
Het hoogheemraadschap heeft een crisisbeheersingsorganisatie die beschikt over actuele crisisbestrijdingsplannen
voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit; deze plannen worden jaarlijks geoefend.

Intern proces

Welke
verkenning is
nodig?

Van 2010-2012 verkenning van de manier van ontsluiten van informatie over overstromingsscenario’s
voor relevante partijen en burgers

Welk beleid
bepalen wij?

Hoe vertalen
wij het beleid
naar
uitvoering?

In 2010 is de crisisbeheersingsorganisatie van het hoogheemraadschap aangepast conform de
aanbevelingen van de TMO
Jaarlijks worden de crisisbestrijdingsplannen geactualiseerd

Extern proces

In 2012 is het crisisbeheersingsplan geëvalueerd en na actualisatie opnieuw vastgesteld
Wat is nodig
van externen?

Buiten gerealiseerd
in 2015
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Samenwerking met de veiligheidsregio’s, ter voorbereiding op en tijdens calamiteiten.
Jaarlijks wordt samen geoefend

Bij calamiteiten en in extreme situaties wordt adequaat opgetreden
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4 Programma’s
4.1 Waterveiligheid
4.1.1 Strategisch doel
In 2017 voldoen de primaire waterkeringen, opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2007), aan de
veiligheidsnormen van het Rijk en zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van rampen te verkleinen.
4.1.2 Beleidskader
Een groot deel van Nederland ligt beneden de zeespiegel. In dit gebied wonen ongeveer 9 miljoen mensen en
er wordt 65% van het Bruto Nationaal Product verdiend. Het is daarom van cruciaal belang met hoge en stevige
waterkeringen de kans op een overstroming van dit gebied zo klein mogelijk te maken. Verder is het van belang dat
burgers, bestuurders en andere verantwoordelijken weten wat er kan gebeuren en hoe ze bij een overstroming het
beste kunnen handelen.
Het hoogheemraadschap zet stevig in op het beheer van de primaire waterkeringen (hoofdstuk 3.3) en op de
versterking van de primaire waterkeringen via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarnaast werkt
het aan het op orde houden en verbeteren van de rampenbeheersing. Op nationaal en Europees niveau was er de
afgelopen jaren een aantal beleidsontwikkelingen waarin deze benadering is vastgelegd en uitgewerkt. Dit beleid wordt
deze planperiode in het beleid van het hoogheemraadschap verankerd en vertaald in planvorming en uitvoering.
Wanneer de waterkeringen eenmaal aan de norm voldoen, wordt de veiligheid ervan geborgd door het beheer
(zie paragraaf 3.3). Ook is hier een relatie met het beleid voor watertekort. Bij te ver uitzakkende peilen neemt de
stabiliteit van waterkeringen namelijk af.
Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan (2009) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding. De Watervisie (2007) was
hiervoor de opmaat. In de Watervisie zijn nieuwe speerpunten benoemd (klimaatbestendigheid, waterbewustzijn
en water en economie) die naast de meer traditionele waterthema’s in het Nationaal Waterplan verder worden
uitgewerkt.
Nieuw waterveiligheidsbeleid
In het Nationaal Waterplan ligt het nieuwe waterveiligheidsbeleid verankerd. De wettelijke systematiek van de Wet
op de waterkering (onder andere de normering) is tegen het licht gehouden en aangepast aan de huidige inzichten
(ruimtelijke ontwikkelingen, kennis van waterkeringen, ﬁnancieringsstructuur en dergelijke). Ook is het advies van de
Deltacommissie [1] hierbij betrokken. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid is sterker dan voorheen gefundeerd op een
risicobenadering. Ten eerste moeten overstromingen worden voorkomen, ten tweede moeten de gevolgen van een
overstroming worden beperkt. De derde pijler van het beleid is bewustwording en risicocommunicatie.
In 2010 verkent het hoogheemraadschap de gevolgen van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Uiterlijk in 2012 zijn
de gevolgen ervan uitgewerkt.
Europese Richtlijn Overstromingsrisico´s
In het Nationale Waterplan is de implementatiestrategie van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s
opgenomen. Ook deze richtlijn benadrukt de risicobenadering voor waterveiligheid. Belangrijke onderwerpen zijn
risicocommunicatie (die meer aandacht verdient) en het niet-afwentelprincipe tussen landen en stroomgebieden.
De richtlijn schrijft voor dat alle Europese lidstaten vóór 2013 overstromingskaarten gereed moeten hebben. In
2015 moeten daarop gebaseerde rampenbeheersingsscenario’s zijn vastgesteld. Ook moet elke lidstaat in 2015
een risicobeheersplan hebben vastgesteld. Wat dit voor het hoogheemraadschap betekent, is in 2010 verkend en
vervolgens verder uitgewerkt en verankerd in de organisatie.
Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat
Het hoogheemraadschap gaat met het Adaptieprogramma Ruimte en Klimaat aan de slag en verankert de afspraken
die zijn vastgelegd in de Nationale Adaptieagenda (2008) in 2010 in zijn beleid.
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Beleidslijn Kust
In september 2007 heeft het Rijk een nieuwe Beleidslijn Kust gepresenteerd. Het Rijk wil hiermee ontwikkelingen
mogelijk maken in combinatie met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de kust. Bij het beheer van het
kustfundament heeft het Rijk gekozen voor een strategie in drie stappen:
1. behoud van zand en ongehinderd transport van zand langs en dwars op de kust;
2. zoveel mogelijk zandige maatregelen, als ingrepen noodzakelijk zijn;
3. alleen in het uiterste geval zand vastleggen met harde constructies.
Deze uitgangspunten zijn van belang voor de ontwikkeling van oplossingen voor de Hondsbossche en Pettemer
Zeewering en de duinen van de Kop van Noord-Holland.
IJsselmeerbeleid
Het Rijk heeft in 2007 voor het IJsselmeer een integraal beleidskader gepresenteerd [29]. Dit nieuwe beleid is
verankerd in het Nationale Waterplan. Veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en ruimtelijke ontwikkelingen
worden voor de korte en de lange termijn met elkaar verbonden. Voor het HWBP en de periodieke toetsing van de
primaire waterkeringen is het beleid rond het toekomstig peilbeheer van het IJsselmeer en Markermeer van belang.
Er moet rekening worden gehouden met gewijzigde hydraulische randvoorwaarden.
Buitendijkse gebieden
Voor buitendijkse gebieden wil de overheid in principe geen bescherming tegen overstromingen bieden. Het gaat
hier om terreinen die onder directe invloed van rivierafvoer, meerpeil of zeespiegel staan. Voor de kustplaatsen zijn
veiligheidsniveaus afgesproken voor buitendijkse delen. De overheid handhaaft deze niveaus. In de buitendijkse
gebieden in het rivieren- en merengebied zijn geen beschermingsniveaus vastgesteld. Bewoners en gebruikers
hebben hier een eigen verantwoordelijkheid om gevolgbeperkende maatregelen te treffen. De Deltacommissie
heeft geadviseerd dat dit ook voor alle nieuwe ontwikkelingen moet gelden.
Programma Nationale Veiligheid
Het programma Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt welke dreigingen
op Nederland afkomen, of we hier voldoende op zijn voorbereid en of extra inzet nodig is. Klimaatverandering is
daarbij een van de belangrijkste thema’s. Sinds 2009 functioneert de werkwijze nationale veiligheid volwaardig. In
april 2007 is dat vastgelegd in de Strategie nationale veiligheid. De werkwijze is een jaarlijks, cyclisch proces waaruit
ook acties kunnen voortvloeien voor het hoogheemraadschap.
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4.1.3 Uitvoeringsprogramma
Momenteel is er één uitvoeringsprogramma voor waterveiligheid: het HWBP. Dit programma komt voort uit de
periodieke toetsing van de primaire waterkeringen. Als waterkeringen niet voldoen aan de veiligheidsnorm van de
Wet op de waterkering (vanaf 2009 de Waterwet), zijn maatregelen nodig. Deze kunnen bestaan uit extra beheer
en onderhoud, of het betekent dat waterkeringen moeten worden versterkt. Versterkingen komen in aanmerking
voor ﬁnanciering door het Rijk. Ze worden opgenomen in het HWBP. Het huidige programma (2007) bestaat uit de
maatregelen van de eerste en de tweede toetsing en de zwakke schakels langs de kust. Het totale HWBP bestaat
momenteel uit 97 maatregelen door Nederland. Het hoogheemraadschap heeft veertien maatregelen op het HWBP
staan (ﬁguur 4.1).
Op 10 april 2008 hebben de dijkgraaf, de gedeputeerde water van de provincie Noord-Holland en de directeurgeneraal water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een bestuurlijke intentieverklaring getekend [13].
Deze verklaring is een inspanningsverplichting om de veertien projecten van het HWBP uit te voeren volgens de
planning en kostenraming die in 2007 is vastgesteld. Conform die planning zijn alle veertien maatregelen voor
2016 uitgevoerd. Voorafgaand aan de uitvoering worden planstudies gedaan naar verschillende oplossingen
voor versterking. Vrijwel altijd wordt ook een m.e.r.-procedure doorlopen, speelt natuurwetgeving een rol en
wordt gekeken of combinaties met ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Ook wordt rekening gehouden met
klimaatverandering en gaat men na of functies als natuur of recreatie kunnen worden gecombineerd met een
dijkversterking. Het hoogheemraadschap draagt zorg voor de integraliteit van het dijkverbeteringsplan door onder
andere rekening te houden met de ruimtelijke kwaliteit en landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden.
Hierbij wordt samengewerkt met de provincie.
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Zwakke schakels langs de kust
In 2003 bleek dat door zwaardere golven delen van
de Nederlandse kust niet meer aan de wettelijke
norm voldoen, of binnen 20 tot 50 jaar niet meer
zullen voldoen. Deze locaties zijn de zwakke schakels
in de Nederlandse kust. De duinen in de Kop van
Noord-Holland en de Hondsbossche en Pettemer
Zeewering zijn twee van die zwakke schakels. Daar
is behalve een maatregel voor de kustveiligheid ook
een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit gewenst.
Beide maatregelen zijn uiterlijk in 2014 afgerond.
In totaal gaat het om 26 kilometer kustversterking.
Het hoogheemraadschap is samen met de provincie
Noord-Holland de regisseur van deze twee
maatregelen. Daarbij realiseert het zich dat het hier
gaat om onverzekerbare risico’s. Dat betekent dat
het behalen van het einddoel extra belangrijk is.
Markermeerdijken Enkhuizen-Amsterdam
In 1996 heeft het Rijk het Markermeer als buitenwater bestempeld. Het gevolg daarvan
is dat de Markermeerdijken bestand moeten zijn tegen zwaardere golfbelastingen en
hogere waterstanden. Het bleek dat het gehele traject van Enkhuizen tot Amsterdam
hieraan niet voldoet. In 2007 is al met de dijkversterking van het traject EnkhuizenHoorn gestart. Uiterlijk in 2012 start de uitvoering van het laatste traject, EdamAmsterdam. In 2016 voldoet het traject van Enkhuizen tot Amsterdam weer aan de
wettelijke norm. In totaal gaat het om 44,5 kilometer dijkversterking.
Balgzanddijk
De bekleding van de Balgzanddijk bleek bij de tweede toetsing over bijna 3 kilometer
onvoldoende sterk om de golven te kunnen keren die bij de veiligheidsnorm uit de Wet
op de waterkering (vanaf 2009 de Waterwet) horen. De benodigde dijkversterking ligt
buitendijks in een natuurgebied op het wad. Ook moet rekening worden gehouden met
een lepelaarkolonie. Intensieve samenwerking met Landschap Noord-Holland was en is
hierbij nodig. De uitvoering van het project wordt in 2010 gestart en in 2011 afgerond.

4.1.4 Rampenbestrijding
Het hoogheemraadschap incorporeert de aanbevelingen van de TMO en het nieuwe landelijke en Europese beleid
voor de rampenbestrijding in zijn eigen beleid. Dit beleid wordt vertaald in de organisatie van de rampenbestrijding.
Het hoogheemraadschap heeft in 2008 het Hoogwaterinformatiesysteem (HIS) voor zijn gebied afgerond. Dit HIS
geeft gebiedsdekkend de gevolgen weer van het bezwijken van de primaire keringen op 150 locaties. De informatie
wordt landelijk gebruikt om zogenoemde risicokaarten voor overstroming te maken. De HIS-scenario’s vormen de
basis voor de rampenbestrijdingsplannen die op initiatief van de veiligheidsregio’s worden of zijn ontwikkeld in
samenwerking met het hoogheemraadschap, de gemeenten en de provincie. In 2012 is het instrumentarium voor
rampenbestrijding gereed.
In het kader van rampenbeheersing in de Nota Waterveiligheid 21e eeuw is daarnaast verkend of er bij
overstromingen preventieve fysieke maatregelen en/of aanvullende organisatorische maatregelen kunnen worden
getroffen. Een kansrijke fysieke maatregel is bijvoorbeeld de benutting of aanleg van tussendijken in een dijkring
(compartimenteren). Een verkenning naar de betekenis hiervan voor het hoogheemraadschap begint in de
planperiode. Het hoogheemraadschap trekt hierin samen op met de provincie.
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4.1.5 Monitoring en rapportage
Drie keer per jaar rapporteert het hoogheemraadschap intern over de voortgang van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Drie keer per jaar volgt ook rapportage aan het Rijk over de voortgang.
Op basis van de voortgangsrapportages van alle beheerders (de waterschappen en Rijkswaterstaat) actualiseert de
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat één keer per jaar het HWBP. De staatssecretaris rapporteert de voortgang
van het totale HWBP aan de Tweede Kamer.
Het Rijk heeft in 2009 een evaluatie uitgevoerd naar de subsidieregeling en de organisatie van het HWBP. Dit heeft
geleid tot aanpassingen in de organisatie en het instrumentarium van het programma. Deze worden in 2010 en
2011 door het hoogheemraadschap uitgewerkt en verankerd.
In 2011 volgt de afronding van de derde toetsing van de primaire waterkeringen, waarna nieuwe concrete
versterkingsprojecten worden gedeﬁnieerd. In 2012 stelt het Rijk vervolgens een geactualiseerd HWBP vast. Daarop
staan de resterende maatregelen van het huidige programma en de nieuwe maatregelen uit de derde toetsing. Het
hoogheemraadschap streeft ernaar dat alle nieuwe maatregelen, voortkomend uit de derde toetsing, in 2015 de
planstudies hebben doorlopen.
Schema 4.1. Waterveiligheid
Strategisch doel
In 2017 voldoen de primaire waterkeringen, opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2007), aan de
veiligheidsnormen van het Rijk en zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van rampen te verkleinen.
7ELKE
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nodig?

Jaarlijks inzicht in de gevolgen van de Strategie nationale veiligheid
In 2010 is er inzicht in gevolgen van:
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Geldt ook voor andere onderdelen van het WBP
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4.2

Wateroverlastbestrijding

4.2.1 Strategisch doel
In 2015 voldoen de belangrijkste genormeerde regionale waterkeringen aan de veiligheidsnorm.
In 2017 voldoet het watersysteem aan de normen voor wateroverlast.
In 2020 voldoen alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnorm.
4.2.2 Beleidskader
Polders
Door de klimaatverandering krijgen we in toenemende mate te maken met extreme regenbuien: veel water in korte
tijd. Daar komt bij dat in het verleden veel sloten gedempt zijn en er veel verhard oppervlak bij is gekomen. Het
gevolg is dat de ruimte voor water is afgenomen. Bij hevige regenval kan het niet snel genoeg worden afgevoerd,
met overlast en schade als gevolg. Ingrijpende maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Tot 2015 investeert het
hoogheemraadschap 100 miljoen euro om de watersystemen van polders klimaatbestendig te maken.
Om het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast vast te stellen, zijn werknormen opgesteld. Voor
de polders is daarbij uitgegaan van de werknormering voor inundatie uit het Nationaal Bestuursakkoord
Water, aangevuld met de regionale normering voor wateroverlast uit het Waterbeheersplan 2003-2009 van het
hoogheemraadschap. De werknormen voor inundatie en wateroverlast zijn gedifferentieerd naar grondgebruik.
Deze kennen een viertal beschermingsklassen. De achterliggende gedachte is dat kapitaalintensieve gebieden, die
gevoelig zijn voor wateroverlast, beter moeten worden beschermd dan kapitaalextensieve gebieden.
Onderstaande tabel 4.1 toont de frequentie waarmee inundatie en wateroverlast mag optreden per type
grondgebruik.
Grondgebruik / beschermingsklasse

Frequentie inundatie

Frequentie van wateroverlast

Stedelijk en industrie

1:100 jaar

1:25 jaar

Hoogwaardig landbouw

1:50 jaar

1:15 jaar

Akkerbouw

1:25 jaar

1:10 jaar

Grasland en natuur

1:10 jaar

n.v.t.

Tabel 4.1. Beschermingsniveau tegen wateroverlast in 2015
Het hoogheemraadschap gebruikt de Landgebruikkaart Nederland versie 5 (LGN5) als uitgangspunt om per locatie
te bepalen op welke beschermingsklasse het waterbeheer gericht moet zijn. Figuur 4.2 toont het grondgebruik
waarop het hoogheemraadschap het watersysteem inricht. Per locatie is het beschermingsniveau tegen
wateroverlast weergegeven in 2015.
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Figuur 4.2. Grondgebruiksklasse en beschermingsklasse tegen wateroverlast per locatie
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Boezemstelsels
Ook aan het functioneren van de boezemstelsels is een norm gesteld. Per boezemstelsel is een waterpeil
vastgesteld waarbij een maalstop wordt afgekondigd. Vanuit de polders mag dan geen water meer worden
afgevoerd, of kan er nog slechts beperkt worden geloosd. De norm voor het falen van de boezemstelsels,
uitgedrukt in de kans op een stopsein, is vastgesteld op kleiner dan éénmaal per honderd jaar.
Boezemstelsel

Streefpeil (m NAP)

Maalstopniveau (m NAP)

Differentiatie maalstopniveau (m NAP)

Schermerboezem

-0,50

0,00

-

VRNK Boezem

-0,60

-0,30

Korte Langereis - Rustenburg -0,25

Amstelmeerboezem

-0,40

0,60

Van Ewijcksvaart 0,20

Waterlandsboezem

-1,54

niet vastgesteld

-

Schagerkoggeboezem

-0,85

-0,59

-

Tabel 4.2. Streefpeil en maalstopniveau per boezemstelsel in Hollands Noorderkwartier
Regionale keringen
De regionale keringen in Hollands Noorderkwartier bestaan hoofdzakelijk uit de kades van de boezemsystemen.
Ook de kades langs de polders aan het Noordzeekanaal en de kades in Waterland zijn regionale keringen.
Kades moeten zowel voldoende hoog als sterk (stabiel) zijn. De hoogte die de regionale boezemwaterkeringen
minimaal moeten hebben, is gerelateerd aan de maatgevende waterstanden die kunnen optreden. Vanuit
boezembeheerperspectief is het wenselijk om kades op uniforme hoogte te hebben. Zo kan de berging van de
boezem optimaal worden benut, zonder dat eerst lager genormeerde kades overstromen.
De eis aan de stabiliteit van regionale boezemwaterkeringen wordt gerelateerd aan het achterliggende land dat
bij falen overstroomt, en daardoor schade en overlast ondervindt. Hoe groter de potentiële schade, hoe hoger de
norm aan de regionale boezemwaterkering. De normering van de regionale waterkeringen wordt gedifferentieerd
naar vijf veiligheidsklassen.
Veiligheidsklasse

Overschrijdingskans bij maatgevende waterstand

I

1:10 jaar

II

1:30 jaar

III

1:100 jaar

IV

1:300 jaar

V

1:1000 jaar

Tabel 4.3. Veiligheidsklassen regionale waterkeringen en bijbehorende overschrijdingskans
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Nationaal waterplan en Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
Eind 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. In dit plan is de Watervisie (de kabinetsvisie op het waterbeleid)
van 2007 uitgewerkt en zijn de belangrijkste uitgangspunten uit het NBW (NBW 2003, actualisatie in 2007)
verankerd. Deze uitgangspunten zijn:
s DE WATERSYSTEMEN WORDEN OP ORDE GEBRACHT VOLGENS DE TRITS VASTHOUDEN BERGEN AFVOEREN ."7  
s DE WATEROPGAVEN WORDEN BEPAALD VOLGENS DE MEEST RECENTE KLIMAATSCENARIOS ."7  
Het Nationaal Waterplan bevat drie hoofdelementen:
s EEN STREEFBEELD VOOR DE ZEER LANGE TERMIJN DAT RICHTING GEEFT AAN ONTWIKKELINGEN DIE OP KORTE EN MIDDENLANGE
termijn in gang worden gezet;
s EEN STRUCTUURVISIE VOOR .EDERLAND WAARIN DE GEWENSTE DOORWERKING VAN WATER OP DE RUIMTELIJKE INRICHTING
verankerd is;
s EEN UITVOERINGSAGENDA TOT 
Gebiedsontwikkeling is een belangrijk middel om in samenhang met andere doelen en belangen te komen tot een
klimaatbestendige inrichting van Nederland.
Provinciaal Waterplan
De provincie geeft met haar eigen waterplan geen starre blauwdruk voor waterberging. In het Provinciaal Waterplan
staat, op basis van de normen uit het NBW, welke eisen (normen) aan het watersysteem worden gesteld om pieken
in neerslaghoeveelheden te kunnen opvangen. De provincie heeft een voorkeur voor kleinschalige oplossingen
om aan deze normen te voldoen. Wanneer de maatregelen niet kosteneffectief zijn om een bepaald gebied aan
de normen te laten voldoen, is het mogelijk om in overleg met de provincie, gemeenten, de grondgebruikers
en andere belanghebbenden naar andere oplossingen te zoeken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan
functiewijziging of het afkopen van risico’s.
De nationale en regionale beleidsnotities zijn bepalend voor de uitvoeringsprogramma’s van het
hoogheemraadschap. In principe worden problemen opgelost waar ze ontstaan, en worden kleinschalige
oplossingen gekozen die aansluiten op de trits vasthouden-bergen-afvoeren. Bij ruimtelijke ingrepen wordt gezocht
naar functiecombinaties en daarmee bundeling van ﬁnancieringsmogelijkheden.
4.2.3 Uitvoeringsprogramma
Investeringen in de poldersystemen zijn pas verantwoord wanneer de ‘achterdeur’ (een stevige kade) en de
‘voordeur’ (een goed functionerend boezemstelsel) voldoende op slot zitten. Daarom worden poldersystemen,
boezemstelsels en regionale waterkeringen in relatie tot elkaar bekeken, in een drietal uitvoeringsprogramma’s.
Uitvoeringsprogramma poldersystemen
Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft in 2005 besloten om het programma wateroverlast uit te voeren.
Dit programma is beschreven in het Raamplan bescherming tegen wateroverlast [44]. Het plan vormt een integraal
onderdeel van het WBP4 en is op 10 maart 2005 ter visie gelegd en door de provincie als toezichthouder
goedgekeurd. Dit plan vormt ook in de planperiode van dit WBP de basis voor het programma wateroverlast. In
dit programma zijn op polderniveau maatregelen op hoofdlijnen geformuleerd. Het hoogheemraadschap ambieert
dat in 2017 alle poldersystemen aan de normen voldoen. Daarbij werkt het volgens de trits vasthouden (aanpassen
stuwen)-bergen (vergroten waterberging)-afvoeren (vergroten afvoercapaciteit). Uitgangspunt is dat in 2017 alle
gebieden aan de norm voldoen. In 2014 evalueert het hoogheemraadschap samen met de provincie de stand van
zaken. Dan wordt ook nagegaan of er noodzaak is om extra inspanningen te plegen of de norm aan te passen.
Hoewel het hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de uitvoering, heeft het niet alle instrumenten in handen
om die taak uit te voeren (zie kader). Hiervoor is het onder andere afhankelijk van de inzet van andere partijen, van
maatschappelijke ontwikkelingen en van de mogelijkheden die de provincie heeft om in 2014 – op basis van de dan
uitgevoerde evaluatie – eventueel de gebiedsnormen plaatselijk aan te passen. Het hoogheemraadschap verwacht
dat indien zich problemen voordoen, de provincie de projectprocedure zal toepassen. Dit om in zo veel mogelijk
gebieden voor 2015 tot uitvoering van maatregelen over te gaan.
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Gedoogplicht waterberging
De Waterwet biedt een nieuw instrument om ruimte
voor water te creëren. In de wet is de mogelijkheid
opgenomen om grondeigenaren te verplichten
om onder bepaalde omstandigheden te gedogen
dat hun gronden tijdelijk worden gebruikt voor
waterberging. Het gaat dan om gronden die als
bergingsgebied zijn opgenomen in de legger van
de beheerder, en die ook als zodanig ruimtelijk zijn
bestemd. Deze gebieden hebben daarmee een
functie in het kader van het waterbeheer. Ze vormen
een integraal onderdeel van het watersysteem.
Realisatie van een bergingsgebied begint met een
verzoek van de waterbeheerder aan de gemeente
om een planologisch besluit te nemen.
De planologische aanwijzing is een exclusieve
bevoegdheid van de gemeente. Blijft een dergelijke aanwijzing achterwege, dan geldt
de plicht niet tot het tijdelijk gedogen van de ontvangst van extra water. Aanwijzing van
een bergingsgebied in de legger doet op zich die verplichting namelijk niet ontstaan.

Met name voor ruimtelijke maatregelen - zoals de aanleg van waterberging en het verbreden van watergangen - is
het noodzakelijk dat er coﬁnanciering wordt gevonden. Dergelijke investeringen voor het waterbeheer alleen zijn
vaak onvoldoende kosteneffectief.
De investeringen van het hoogheemraadschap om wateroverlast op te lossen (de kosten), moeten in relatie
staan tot de vermindering van schade die bij wateroverlast kan ontstaan (de baten). In principe ﬁnanciert het
hoogheemraadschap 1,5 maal de baten. Gebieden met een kosten-batenverhouding kleiner dan 5 genieten
voorrang. Het hoogheemraadschap stelt zich in deze gebieden actief op.
Per polder is de wateropgave in beeld gebracht. Bekeken is welke maatregelen nodig zijn om het watersysteem op
orde te brengen. Deze maatregelen zijn in april 2006 gebundeld in het Raamplan bescherming tegen wateroverlast
[24]. Dit plan presenteert een overzicht van de gebieden die, in verband met (toekomstige) wateroverlast, moeten
worden aangepakt. De opgenomen maatregelen zijn het uitgangspunt voor de oplossing van de wateropgave in
elke polder. Door voortschrijdend inzicht, externe ontwikkelingen, beheerdersoordelen, herberekeningen of een
combinatie daarvan kunnen de benodigde maatregelen of de wateropgave echter veranderen.
In 2009 is het uitvoeringsprogramma poldersystemen geëvalueerd. Op basis van de resultaten daarvan wordt het
programma in 2010 bijgesteld. In 2013 volgt een inventarisatie van welke polders niet met maatregelen op orde zijn
te brengen. In 2014 wordt een evaluatie opgesteld voor de provincie en volgt een advies over de realisatie van de
wateropgave in relatie tot de geldende normstelling voor wateroverlast.
Uitvoeringsprogramma boezemstelsels
In 2008 heeft het bestuur van het hoogheemraadschap ook voor de boezemstelsels een uitvoeringsprogramma
vastgesteld, gericht op de klimaatverandering [8, 10]. Hiermee worden de boezemstelsels in 2010 op orde gebracht,
gerelateerd aan het per boezemstelsel geldende maalstopniveau anno 2008, en aan de huidige waterstanden op
het IJsselmeer en Markermeer.
In het uitvoeringsprogramma boezemstelsels volgen in 2010 de volgende maatregelen:
s /PTIMALISATIE VAN DE AFVOERCAPACITEIT VAN DE 3CHERMERBOEZEM DOOR REALISATIE VAN BEMALINGVOORZIENINGEN BIJ
Schardam en Monnickendam. De installatie bij Schardam zorgt ook voor wateraanvoer bij dreigend watertekort.
s 6ERGROTING VAN TWEE KUNSTWERKEN TER VERBETERING VAN DE DOORSTROMING
s )NSTALLATIE VAN EEN SPUIVOORZIENING IN DE +OOYSLUIS
In 2011 worden de gevolgen van gewijzigd beleid voor IJsselmeer en Markermeer verkend.
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Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen
In 2008 is de eerste toetsing van de regionale waterkeringen uitgevoerd en is er aan de provincie gerapporteerd.
Waterkeringen die niet aan de norm voldoen, zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma regionale
waterkeringen.
In 2009 is gestart met de voorbereiding en uitvoering om de zwakste schakels in regionale waterkeringen te
versterken. Vanaf 2010 wordt het bestaande programma jaarlijks geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. In 2015 zijn de
belangrijkste genormeerde boezemwaterkeringen versterkt.
Alle genormeerde regionale waterkeringen zijn op orde in 2020.
Afstemming programma boezemstelsels en programma regionale waterkeringen
De omvang van het maatregelenpakket dat nodig is voor de boezemstelsels wordt bepaald door de ruimte tussen
het streefpeil en het maalstopniveau. Anderzijds bepaalt het maalstopniveau ook de omvang van maatregelen
die nodig zijn om de regionale waterkeringen (boezemkaden) op orde te brengen. Een lager maalstopniveau leidt
tot minder maatregelen aan kaden en meer maatregelen in het boezemstelsel. Het is daarbij aantrekkelijk om te
onderzoeken bij welk maalstopniveau een optimum wordt bereikt in de totale kosten voor beide programma’s. In
2010 volgt hiervoor een afwegingskader.
In 2011 worden op basis van dit afwegingskader beide programma’s aangepast. Hierbij is binnen de geldende
normenkaders een kostentechnisch optimum bepaald voor het maalstopniveau.
De provincie zal voor de tweede toetsingsronde nieuwe randvoorwaarden vaststellen. Deze worden opgenomen
in het programma Regionale waterkeringen. Eventuele aanvullende maatregelen in de boezemstelsels volgen voor
2015.
4.2.4 Nazorg wanneer systeem op orde is
Om het systeem op orde te krijgen en te houden, is het van belang dat niet opnieuw een achterstand
wordt opgelopen. Binnen zijn bevoegdheid zorgt het hoogheemraadschap ervoor dat bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen het bestaande beschermingsniveau behouden blijft.
Naast het hoogheemraadschap hebben ook de provincie en de gemeenten (vanuit hun rol in de ruimtelijke
ordening) een taak bij het op orde houden van het systeem. Met het watertoetsinstrument adviseert het
hoogheemraadschap over de consequenties voor het watersysteem en compenserende maatregelen. Het
hoogheemraadschap gaat met gemeenten overleggen of op termijn in bestemmingsplannen onderscheid kan
worden gemaakt in de agrarische functies grasland, akkerbouw en hoogwaardige landbouw.
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Het watertoetsinstrument kan dan ook bij verandering van agrarisch grondgebruik (dat wil zeggen verandering
van overlastnormen (tabel 4.2) worden toegepast. Achteruitgang van het watersysteem is zo te voorkomen.
Het hoogheemraadschap maakt in de planperiode een actuele kaart, waarop het beschermingsniveau
tegen wateroverlast in 2015 staat aangegeven. Deze kaart vormt in 2015 een resultaatsverplichting voor het
hoogheemraadschap. Tussentijdse ruimtelijke ontwikkelingen die vragen om een hoger beschermingsniveau
tegen wateroverlast (omdat de economische waarde van een gebied toeneemt) moeten gepaard gaan met
aanpassingen in het watersysteem. Deze maatregelen worden bekostigd door de initiatiefnemer van het ruimtelijk
plan. Na dergelijke aanpassingen aan het watersysteem wordt de kaart aangepast. Blijven de aangegeven
waterhuishoudkundige aanpassingen achterwege, dan blijft ook beschermingsniveau tegen wateroverlast op de
kaart ongewijzigd.
Door autonome ontwikkelingen of veranderde inzichten in de scenario’s voor klimaatverandering kan een op orde
gebracht watersysteem in de toekomst toch niet meer voldoen. Het hoogheemraadschap heeft dan als taak om op
dat moment het uitvoeringsprogramma te evalueren. Zowel de poldersystemen als de boezemkaden en de werking
van het boezemstelsel worden daarom onderworpen aan een periodieke toetsingsronde.
4.2.5 Verzekering van schade bij wateroverlast
Het hoogheemraadschap brengt voor 2017 het watersysteem op orde. Toch biedt dit geen garantie dat schade
door wateroverlast na 2017 niet meer zal voorkomen. Als alles aan de norm voldoet, wordt het schaderisico op een
maatschappelijk aanvaardbaar niveau gebracht. Met andere woorden: het schaderisico is verzekerbaar. Desondanks
zal het hoogheemraadschap naar vermogen alles in het werk stellen om schade te voorkomen of te minimaliseren,
ook bij zeer extreme omstandigheden.
4.2.6 Meekoppeling van lokale waterkwaliteitsdoelen
Ruimtelijke maatregelen (waterbergingen) die worden genomen om wateroverlast te bestrijden, kunnen een
toegevoegde waarde hebben bij het bereiken van lokale waterkwaliteitsdoelen.
Zo mogelijk worden deze kansen voor verbetering van de waterkwaliteit benut. Wel blijft waterberging het
hoofddoel. Dit betekent dat bij het formuleren van de lokale waterkwaliteitsdoelen voor een dergelijk gebied
rekening moet worden gehouden met de waterbergende functie.
4.2.7 Monitoring en rapportage
Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang van de werkzaamheden aan poldersystemen, boezemstelsels en
boezemwaterkeringen. Op basis van nieuwe en verbeterde gebiedsgegevens en op basis van oplossingskansen
die zich voordoen in de praktijk, worden berekeningen (voor boezemsysteem, poldersysteem en keringen)
geactualiseerd. Ook de regionale boezemwaterkeringen worden periodiek getoetst.
De frequentie hiervan wordt in overleg met de provincie nader bepaald.
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Schema 4.2. Wateroverlastbestrijding
Strategisch doel
In 2015 voldoen de belangrijkste genormeerde regionale waterkeringen aan de veiligheidsnorm.
In 2017 voldoet het watersysteem aan de normen voor wateroverlast.
In 2020 voldoen alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnorm.

Intern proces

Themadoel

Wateroverlast watersysteem

Regionale keringen

Welke
verkenning is
nodig?

In 2011 worden de gevolgen van gewijzigd beleid
voor IJsselmeer en Markermeer verkend

Welk beleid
bepalen wij?

In 2011 wordt een visie ontwikkeld op basis van
gewijzigd beleid voor IJsselmeer en Markermeer

In 2010 wordt een afwegingskader vastgesteld
voor het treffen van maatregelen aan het
boezemstelsel, dan wel de regionale
boezemwaterkeringen. Het maalstopniveau
vormt hier het scharnierpunt

Hoe vertalen
wij het beleid
naar
uitvoering?

In 2010 wordt het raamplan WB21 herzien, naar
aanleiding van een evaluatie in 2009.

In 2011 wordt een geoptimaliseerd
verbeteringsprogramma boezemstelsel/
boezemwaterkeringen vastgesteld, waarbij
binnen de geldende normenkaders en
hydraulische randvoorwaarden een
kostentechnisch optimum is bepaald voor
het in te stellen maalstopniveau

In 2010 wordt een kaart met het actuele
beschermingsniveau tegen wateroverlast gemaakt
en actueel gehouden.
In 2013 wordt geïnventariseerd welke polders niet
met inrichtingsmaatregelen op orde gebracht
kunnen worden

Extern proces

In 2014 wordt naar aanleiding van de inventarisatie in 2013 een advies opgesteld aan de provincie
over de realisatie van de wateropgave in relatie
tot de geldende normstelling voor wateroverlast
Wat is nodig
van externen?

Buiten gerealiseerd
in 2017

In 2014 neemt de provincie een besluit over het
op orde brengen van de resterende gebieden.
De provincie zet de projectprocedure in om de
uitvoering van maatregelen in poldersystemen te
bevorderen.

De provincie zal voor de tweede toetsingsronde
nieuwe randvoorwaarden vaststellen, die
worden opgenomen in het programma
Regionale waterkeringen

Het boezemstelsel is op orde in 2010, gerelateerd
aan het per boezemstelsel geldende
maalstopniveau anno 2008

Alle belangrijke genormeerde
boezemwaterkeringen zijn op orde in 2015 en
alle genormeerde regionale waterkeringen zijn
volledig op orde in 2020, ook aanvullende
maatregelen in het boezemstelsel en overige
maatregelen die in 2011 worden vastgesteld zijn
in 2017 uitgevoerd

Alle poldersystemen zijn op orde in 2017, dat kan
zowel door het voldoen aan werknormen en het
treffen van structurele maatregelen als door het
maken van afspraken

4.3 Watertekort
4.3.1 Strategisch doel
In 2015 wordt de maatschappelijke en economische schade die het gevolg is van watertekorten beperkt door
middel van een verantwoorde verdeling van het beschikbare zoete water.
4.3.2 Beleidskader
De klimaatverandering zal leiden tot meer extreme weersomstandigheden. In de toekomst zal sprake zijn van
langere perioden van droogte en meer verdamping. Dit kan leiden tot beperkingen in de wateraanvoer vanuit het
IJsselmeer en Markermeer.
Watertekort betekent incidenteel tekort aan geschikt zoet water. Dat tekort heeft een kwantitatief en kwalitatief
aspect. Enerzijds moet er voldoende water beschikbaar zijn om de waterpeilen te handhaven conform de afspraken
in de peilbesluiten. Anderzijds moet dit water ook geschikt blijven voor de betreffende functie.
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Droogte, verdroging en watertekort
Droogte, verdroging en watertekort zijn verschillende problemen die elkaar slechts in beperkte mate
overlappen. In de praktijk worden ze echter soms door elkaar gehaald.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt dit onderscheid.
s
0ROBLEMEN DOOR droogte worden veroorzaakt door een laag bodemvochtgehalte en een diep
uitgezakte grondwaterstand. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld oogstschade, verbranden van veen en
verzakken van (lint)bebouwing.
s
Verdroging is een langdurig gebrek aan voldoende water van geschikte kwaliteit voor natuurgebieden
die hun waarde te danken hebben aan veel water (bijvoorbeeld het veenweidegebied).
s
Watertekort betekent dat incidenteel minder zoet water dan gewenst kan worden ingelaten uit het
Markermeer of IJsselmeer. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld het streefpeil van de Schermerboezem
minder goed kan worden gehandhaafd, en dat ook de aanvoer naar de poldergebieden moet worden
beperkt. Verziltingsgevoelige gebieden hebben daar het eerst last van.

In het verleden zijn er geen grote watertekortproblemen geweest in Hollands Noorderkwartier.
De klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot langere droogteperiodes, minder wateraanvoer via de
grote rivieren, meer verdamping en verzilting. Daardoor stijgt de kans dat er tijdelijk onvoldoende water vanuit het
IJsselmeer of Markermeer kan worden ingelaten. De omvang en frequentie van dit probleem is onvoorspelbaar.
Onderzoek heeft aangetoond dat watertekort, in tegenstelling tot wateroverlast, niet kan worden voorkomen door
bijvoorbeeld het systeem ‘op orde te brengen’ [42].
Het landelijk beleid [32] en dat van het hoogheemraadschap is er daarom op gericht om de maatschappelijke en
economische schade zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor wordt op voorhand met behulp van een zogenoemde
verdringingsreeks vastgesteld in welke volgorde functies worden gekort op de zoetwateraanvoer. De Landelijke
Commissie Waterverdeling (LCW) heeft na de droge zomer in 2003 een nieuwe landelijke verdringingsreeks
vastgesteld [30]. De betrokken regionale overheden hebben deze reeks verder uitgewerkt in een verdringingsreeks
voor het IJsselmeergebied (tabel 4.4). In voorkomende gevallen kan van de verdringingsreeks worden afgeweken.
Ook nieuwe inzichten, ingebracht bij het Regionaal Droogteoverleg, kunnen tot wijzigingen leiden.
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor functietoekenning in het gebied (de ruimtelijke ordening).
Daarnaast stelt zij prioriteiten bij het faciliteren van de gebruiksfuncties.

1

Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade

1.1

Peilhandhaving hoofdsysteem t.b.v. veiligheid waterkeringen

1.2

Peilhandhaving veengebieden ter voorkoming van klink en zettingen

2

Nutsvoorzieningen

2.1

Onttrekken en doorspoelen t.b.v. drinkwatervoorziening

2.2

Doorspoelen t.b.v. koelwater van elektriciteitcentrales

3

Kleinschalig hoogwaardig gebruik

3.4

Beregening van de van 4.1 uitgezonderde kapitaalintensieve teelten

4

Overige belangen (economische afweging)

4.1

Beregening akker- en tuinbouwgewassen, sportvelden en greens

4.2

Doorspoeling t.b.v. beregening van akker- en tuinbouwgebieden

4.3

Peilhandhaving klei- en zandgebieden

Tabel 4.4. Regionale verdringingsreeks IJsselmeergebied [43]

‘Van veilige dijken tot schoon water’

83

Bij watertekort wordt gekort van laag (categorie 4, subcategorie 4.3) naar hoog (categorie 1, subcategorie 1.1). In
de tabel zijn alleen categorieën opgenomen die relevant zijn voor het hoogheemraadschap. In de verdringingsreeks
staat ‘peilhandhaving klei- en zandgebieden’ onder ‘doorspoelen ten behoeve van beregening’ en deze categorie
staat op zijn beurt onder ‘beregenen akker- en tuinbouwgewassen’. Dat betekent het volgende: bij droogte wordt
eerst gestopt met peilhandhaving, vervolgens gestopt met doorspoelen en daarna pas met beregenen.
De gebiedsgerichte droogtestudie van het hoogheemraadschap uit 2007 heeft een andere prioritering opgeleverd
[22]. Eerst wordt het doorspoelen beperkt of gestopt, daarna beregening en als laatste peilhandhaving. Aan het
Regionale Droogteoverleg is voorgesteld om de volgorde aan te passen.
Een aantal posten voor kleinschalig hoogwaardig gebruik (categorie 3) is weggelaten. Wanneer bij watertekort
conform het huidige beleid zal zijn gestopt met doorspoelen en beregenen, is de waterkwaliteit immers doorgaans
onvoldoende om nog te kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld proceswater. Bovendien brengt een aantal
posten geen echt verlies met zich mee. Het water wordt slechts tijdelijk onttrokken aan het systeem.

Watertekort: wie doet wat?
Het Rijk stelt de landelijke verdringingsreeks vast, in overleg met andere waterbeheerders (adviesfunctie).
De provincies en de regionale directies van Rijkswaterstaat stellen in overleg met de waterschappen
(adviesfunctie) de regionale verdringingsreeksen vast. Hierbij kunnen enkele categorieën van de landelijke
verdringingsreeks nader worden bepaald.
Na vaststelling van deze regionale verdringingsreeks is het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de
verdere uitwerking en implementatie voor zijn beheersgebied. De provincie stelt vast welke functies prioriteit
krijgen voor de wateraanvoer. Dit is bepalend voor de volgorde waarin gebieden worden gekort.

(Klik voor vergroting)

Figuur 4.4. Gebied dat vanuit IJssel- en Markermeer van zoet water wordt voorzien [43]
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Na de droge zomer van 2003 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat het waterbeheer en de waterverdeling
geëvalueerd [30]. Deze evaluatie was aanleiding tot een nadere uitwerking van de waterverdeling in tekortsituaties.
Deze aanpak is ondergebracht in het Nationaal Bestuursakkoord Water [39]. Hierin is vastgelegd dat voor 2010
afspraken moeten worden vastgelegd in de Stroomgebiedbeheerplannen.
Bovendien heeft de ministerraad in 2007 de Watervisie ’Nederland veroveren op de toekomst’ vastgesteld [33].
Deze beschrijft in welke richting het beleid zich de komende jaren moet ontwikkelen om Nederland op lange
termijn klimaatbestendig te houden. Verschillende rapporten over klimaatverandering maken duidelijk dat ons
land nu al moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. In de Watervisie is gekozen voor een aantal thema’s
om de speerpunten van het waterbeleid uiteen te zetten. Een belangrijk thema is ’duurzaam leven met water’.
Daarin spelen maatregelen om verlies aan goede waterkwaliteit te voorkomen een belangrijke rol. Watertekort is
een belangrijke oorzaak van vermindering van waterkwaliteit. In de toekomst zal dit gegeven een grotere rol gaan
spelen.
De Watervisie is het begin van een proces op weg naar een plan voor een klimaatbestendige waterhuishouding van
Nederland: het Nationale Waterplan, dat in 2009 zal verschijnen [31].
De Deltacommissie heeft op verzoek van het kabinet advies uitgebracht over de bescherming van Nederland
tegen de gevolgen van verwachte klimaatveranderingen. Ze beveelt in haar eindrapport aan om in de toekomst
het peil van het IJsselmeer met maximaal 1,5 meter te verhogen. Deze aanpassing heeft geen grote consequenties
voor de zoetwateraanvoer naar Hollands Noorderkwartier, omdat er voornamelijk water wordt ingelaten vanuit het
Markermeer. Hogere peilen kunnen wel leiden tot extra verzilting, omdat de kweldruk toeneemt en het grondwater
brak is. Onderzoek is noodzakelijk om de consequenties en maatregelen in beeld te brengen.
Het hoogheemraadschap is voor de toevoer van zoet water geheel afhankelijk van het IJsselmeergebied. Het
visiedocument Een ander IJsselmeergebied [29] beoogt meer samenhang te brengen in de ontwikkelingen
rond het IJsselmeergebied. De slechte ecologische toestand, de klimaatverandering en de druk op de ruimte
en bereikbaarheid in het gebied vergen een integrale aanpak en nieuw beleid. Het rapport schetst een
mogelijke oplossing waarbij het gebied wordt verdeeld in compartimenten met verschillende waterpeilen.
Het hoogheemraadschap volgt deze ontwikkelingen nauwgezet, in verband met de zoetwateraanvoer van het
hoogheemraadschap.
Op regionaal niveau is tot 1 januari 2010 het Provinciaal Waterplan 2006-2010 ‘Bewust omgaan met Water’ van
kracht [36]. Dit is een strategisch plan op hoofdlijnen. De provincie speelt met name een rol in de ruimtelijke
ordening en daarmee samenhangende vraagstukken. Een mogelijke grotere kans op perioden met watertekort in
de toekomst, en daardoor lokale verslechtering van waterkwaliteit, kan invloed hebben op afwegingen rond de
functietoedeling. Het hoogheemraadschap adviseert de provincie bij het toekennen van gebruiksfuncties op basis
van zijn eigen beleidsontwikkeling rondom watertekorten.
Beleidsontwikkeling bij het hoogheemraadschap
Het hoogheemraadschap heeft in 2007 een studie uitgevoerd naar het watertekort in zijn beheersgebied [22].
Daarbij is de minimale waterbehoefte bepaald en zijn de afzonderlijke posten van de regionale verdringingsreeks
getalsmatig onderbouwd. Ook ligt er nu een overzicht op tafel van de knelpunten en aanbevelingen voor
bijpassende maatregelen. De resultaten van deze studie brengen met zich mee dat het hoogheemraadschap de
prioriteit legt bij het voorkomen van onherstelbare schade (door klink en zettingen) aan de waterhuishoudkundige
infrastructuur en gebouwen. Daarom is het uitgangspunt dat het peil te allen tijde wordt gehandhaafd.
De studie heeft ook duidelijk gemaakt dat onder normale omstandigheden circa 40% van de waterbehoefte wordt
bepaald door doorspoelen. Doorspoelen is daarmee de grootste post op de waterbalans. Het is doodgewoon
geworden dat er zoet water in overvloed is.
Warmere en drogere zomers kunnen in de toekomst echter leiden tot een beperkte zoetwateraanvoer. Daardoor
wordt doorspoelen problematisch. Bovendien is relatief eenvoudig om op doorspoelen te besparen. Daarom zal het
hoogheemraadschap bij watertekort in eerste instantie het doorspoelen beperken. In tweede instantie wordt een
beregeningsverbod afgekondigd.
Om in tijden van droogte problemen bij het stoppen van doorspoelen te beperken, wil het hoogheemraadschap
nagaan of het mogelijk is om de komende jaren de zoetwaterbehoefte op dit vlak terug te dringen. Anders gezegd:
de ‘waterverslaving’ moet minder worden. Daarmee wordt de economische schade in tijden van droogte door het
stopzetten van doorspoelen minder pijnlijk.
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In de planperiode worden enkele studies gedaan om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van autonome
verzilting en in mogelijke oplossingsrichtingen. Verder komen de gevolgen in beeld van het nieuwe beleid voor
het IJsselmeergebied. Dit nieuwe beleid (ingegeven door de ideeën van de Deltacommissie) leidt vermoedelijk tot
wijzigingen van het peilbeheer op het IJsselmeer.
De verdere uitwerking van het beleid
Vanaf 2011 wordt de verdringingsreeks ruimtelijk vertaald. Daarbij wordt gekeken naar de optimale verdeling
van het beschikbare zoete water bij verschillende doorspoelscenario’s. Ook wordt de noodzaak onderzocht van
maatregelen om de schade te beperken. In 2012 is beleid ontwikkeld om:
a. te allen tijde het peil te handhaven;
b. doorspoelen te beperken;
c. de wateraanvoer naar de gebruiksfuncties in het beheersgebied te optimaliseren;
d. bestaande schadegevoelige gebruiksfuncties binnen aandachtsgebieden zoveel mogelijk te ontzien;
e. mede sturend op te treden bij de ruimtelijke ordening van nieuwe gebruiksfuncties om schade als gevolg van
watertekort in de toekomst te beperken.
4.3.3 Uitvoeringsprogramma
Zoals is beschreven in paragraaf 3.1.3 streeft het hoogheemraadschap ernaar het dagelijks peilbeheer
zoveel mogelijk te automatiseren. In 2011 zullen de bemalinggebieden en de boezemstelsels op basis van
gebiedsregelingen worden beheerd. De gemalen en stuwen in het primaire stelsel zullen in de eerste helft van de
planperiode worden geautomatiseerd In 2015 is een groot deel van de (hoofd)inlaten geautomatiseerd. Met deze
aanpak wordt bereikt dat het hoogheemraadschap het systeem in tijden van droogte stuurbaar en beheersbaar kan
houden. De logische consequentie hiervan is dat de situatie dat grondeigenaren zelf de wateraanvoer regelen (een
situatie die in de praktijk is gegroeid) in de planperiode wordt afgebouwd. In 2013 is een uitvoeringsprogramma
vastgesteld voor het oplossen van knelpunten en mitigerende maatregelen. Tezamen met de verdringingsreeks leidt
deze ertoe dat het strategisch doel in 2015 is bereikt.
De knelpunten en aanbevolen maatregelen uit de watertekortstudie worden gebruikt als basis voor de uitwerking
van het uitvoeringsprogramma.
Bij watertekort is goede communicatie met inwoners van belang. In 2011 wil het hoogheemraadschap over een
communicatiestrategie beschikken, waarmee snel, transparant, doelmatig en effectief over watertekort kan worden
gecommuniceerd.
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4.3.4 Monitoring en rapportage
Bij een watertekortperiode worden de gevolgen voor het beheersgebied in beeld gebracht. Dit betreft:
s DE WATERKWALITEIT ONDER ANDERE CHLORIDE EN NUTRIÑNTEN 
s PEILVERANDERINGEN
s SCHADE AAN DE FUNCTIES GEWASSCHADE GEBOUWEN NATUUR INDUSTRIE  OMVANG EN LOCATIE
Om de waterkwaliteit te volgen wordt gebruik gemaakt van het bestaande meetnet.
Over de gevolgen rapporteert het hoogheemraadschap aan het bestuur en de provincie. Mogelijk wordt bij
voortschrijdend inzicht het beleid aangepast, en worden maatregelen uitgewerkt (bijvoorbeeld aanpassing
van infrastructuur). Bij deze evaluatie wordt samengewerkt met de provincie en Rijkswaterstaat (directie
IJsselmeergebied).
De realisatie van het programma wordt gemonitord in 2014 en 2015.
Als klimaatscenario’s veranderen, worden de gevolgen hiervan in beeld gebracht.
Schema 4.3. Watertekort
Strategisch doel
In 2015 wordt de maatschappelijke en economische schade als gevolg van watertekorten beperkt door middel van een
verantwoorde verdeling van het beschikbare zoete water.
Welke
verkenning is
nodig?

In 2010 is het verkennend onderzoek naar de gevolgen van de verdringingsreeks voor het
beheersgebied en het belang en urgentie van maatregelen ter beperking van de schade afgerond
In 2010 wordt het onderzoek naar de autonome verzilting in het beheersgebied afgerond (mogelijk
aanleiding extra beleid)
In 2010 verkennen gevolgen van nieuw beleid voor IJssel- en Markermeergebied (incl voorstellen
Deltacommissie 2008)

Intern proces

Welk beleid
bepalen wij?

In 2008 zijn de minimale waterbehoefte en de verdeling van het beschikbare water conform de
verdringingreeks IJsselmeergebied vastgesteld
In 2012 wordt beleid vastgesteld om in tijden van droogte de schade als gevolg van watertekort te
beperken (droogte en zout schade)

Hoe vertalen
wij het beleid
naar
uitvoering?

In 2011 adviseert het hoogheemraadschap de provincie bij de prioritering van gebruiksfuncties in het
beheersgebied
In 2011 ruimtelijke vertaling van de verdringingsreeks voor het verdelen van zoet water in het
beheersgebied bij verschillende doorspoelscenario’s
In 2012 ruimtelijke vertaling van de verdringingsreeks voor het verdelen van zoet water in het
beheersgebied bij verschillende doorspoelscenario’s
In 2013 is er een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor het oplossen van knelpunten die er toe
leiden dat in 2015 het strategisch doel is bereikt

Extern proces

In 2013 is er een communicatiestrategie ontwikkeld waarmee in tijden van waterschaarste effectief met
het gebied kan worden gecommuniceerd
Wat is nodig
van externen?

Nieuw beleid IJssel- en Markermeergebied van RWS
In 2011 prioriteert de provincie de gebruiksfuncties voor de zoetwatervoorziening

Buiten gerealiseerd
in 2015

x knelpunten in het wateraanvoersysteem zijn weggenomen
Bij watertekort (wanneer minder dan 38m3/s kan worden aangevoerd) wordt het waterpeil gehandhaafd en wordt het nog beschikbare zoete water volgens een vastgestelde systematiek verdeeld
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4.4 Waterkwaliteit
4.4.1 Strategisch doel
In 2015 is de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd ten opzichte van 2000. De concentratie
van prioritaire stoffen in het oppervlaktewater voldoet in 2015 aan de normen. Acht waterlichamen (inclusief het
overige water) hebben de ecologische doelstelling bereikt, 38 waterlichamen zijn een klasse verbeterd en twaalf zijn
onveranderd gebleven.
In 2027 hebben we een gezond en betrouwbaar watersysteem, dat voldoende veerkrachtig is om (plaatselijke)
verstoringen op te vangen.
4.4.2 Beleidskader
De kwaliteit van het oppervlaktewater is nu niet op orde. Het oppervlaktewater is te voedselrijk door een te hoog
gehalte aan stikstof en met name fosfaat. Dit leidt tot een slecht leefmilieu voor planten en dieren. Ook de inrichting
en de wijze van onderhoud van het watersysteem zijn er debet aan dat de ecologische waterkwaliteit niet voldoet.
De doelstellingen hebben betrekking op de ecologie en op de chemische toestand van het water. Bij de
ecologische toestand gaat het om planten, dieren én stoffen die bepalend zijn voor het ecologische karakter van
het water. Dit betekent dat in elk type oppervlaktewater kenmerkende populaties waterdieren, waterplanten en
vissen aanwezig zijn. Met behulp van landelijke maatlatten wordt getoetst of deze doelstellingen worden behaald
(monitoring). De normen van de ecologische doelstellingen zijn per watertype uitgewerkt (bijlage 5.5 en 5.6). Omdat
biologische processen deels onvoorspelbaar zijn, is niet zeker of met de voorgestelde maatregelen de doelen
volledig worden gehaald. Daarom wordt ook een pakket aan onderzoeksmaatregelen uitgevoerd. De chemische
doelen hebben betrekking op stoffen die van nature meestal niet in het water aanwezig zijn (bijvoorbeeld zware
metalen, bestrijdingsmiddelen, teerproducten) [37].
In het veenweidegebied komen hoge concentraties meststoffen (stikstof en fosfor) voor. Dit gebied is van nature
enigszins voedselrijk. Het hoogheemraadschap houdt rekening met de noodzaak tot doelverlaging in 2021 voor
fosfor en stikstof. De reden hiervoor is dat door een complex aantal processen de situatie in de twintigste eeuw
aanzienlijk is verslechterd. Belangrijkste oorzaken zijn verzoeting (met name door de aanleg van de Afsluitdijk) (zie
ﬁguur 4.6 en 4.7), aanvoer gebiedsvreemd (hard en sulfaatrijk) water en ontwatering. Verder worden er door enige
intensivering van de landbouw ook in dit gebied meer meststoffen verspreid.
Deze verzoetingstendens is de afgelopen decennia versterkt door extra doorspoeling met zoet water in
een aantal delen van het gebied die nog steeds brakke eigenschappen hebben. Dat kost circa 40% van de
aanvoerhoeveelheden (zie paragraaf 4.3.2).
Het hoogheemraadschap heeft de verzoetingstendens van het veenweidegebied als uitgangspunt genomen voor
de doelstelling van dit waterlichaam. De reden hiervan is dat dit gebied sinds de afsluiting van het IJsselmeer niet
meer met zout water wordt gevoed. Dit betekent dat de waterlichamen een zoete waterdoelstelling hebben, maar
dat sluit niet uit dat (kleine) delen een licht brak karakter kunnen hebben en zelfs behouden. Deze geïsoleerde
gebieden zijn onderdeel van Natura 2000-gebieden. In het Natura 2000-beheerplan wordt in de planperiode
onderzocht hoe de brakke Natura 2000-instandhoudingsdoelen kunnen worden gecombineerd met de autonome
verzoeting van het gebied.
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KRW oppervlaktewaterlichamen
en afwateringseenheden

(klik voor vergroting)

Figuur 4.5. Oppervlaktewaterlichamen
‘Van veilige dijken tot schoon water’

89

Chloridegehalten 2007
per KRW afwateringseenheid

Chloridegehalten 1930
per KRW afwateringseenheid
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Figuur 4.6. Het zoutgehalte in het Noorderkwartier in 1930
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Figuur 4.7. Het zoutgehalte in 2007

Hoge concentraties aan fosfor en stikstof komen ook nog voor door uitspoeling en nalevering van deze
voedingsstoffen uit de landbouwgebieden. Hoewel beleid wordt gevoerd om tot een evenwichtbemesting te
komen, zal de nalevering van voedingsstoffen nog jaren voortduren (langer dan tot het jaar 2027).
In het beheersgebied van het hoogheemraadschap komen op verschillende plekken in het oppervlaktewater
schadelijke probleemstoffen voor. Lokaal verspreid in het gebied worden te hoge gehalten aan koper, zink en PAK’s
(teerproducten) geconstateerd. Gewasbeschermingsmiddelen komen voor in gebieden met speciﬁeke teelten (zoals
bollenteelt, akkerbouw). De vervuiling door koper wordt veroorzaakt door de antifouling van schepen, door koperen
drinkwaterleidingen in woningen (en doordat koper niet in de rioolwaterzuivering achterblijft), maar ook door de
landbouw (die veevoer gebruikt waaraan koper is toegevoegd).
Vooral de chemische bestrijdingsmiddelen en de zware metalen vergiftigen vissen en andere dieren en planten
in het water. Op hun beurt vormen die weer voedsel voor andere dieren en mensen (vis, schaaldieren). Deze
schadelijke stoffen hopen zich op in de voedselketen, waardoor het natuurlijke evenwicht verstoord raakt. De doelen
voor schoon en helder water met een gezonde ecologie zijn bij aanwezigheid van deze stoffen niet haalbaar.
De doelstellingen zijn geformuleerd voor de waterlichamen (ﬁguur 4.5) zoals die volgens de KRW-methodiek zijn
gekarakteriseerd. Omdat de KRW voor alle wateren geldt, gelden deze doelstellingen ook voor de overige wateren.
De waterlichamen zijn kortweg de grotere wateren van het totale watersysteem.
De indeling is bepaald volgens onderstaande methodiek:
s 6LAKVORMIGE WATEREN MET EEN OPPERVLAK VAN MEER DAN  HA
s ,IJNVORMIGE WATEREN MET EEN STROOMGEBIED VAN MEER DAN  KM
s 7ATERRIJKE GEBIEDEN MET MEER DAN  OPEN WATER
s 7ATER BINNEN DE .ATURA  GEBIEDEN BESCHERMDE GEBIEDEN 
De KRW kent vervolgens een typering van waterlichamen in natuurlijke, sterke veranderde en kunstmatige wateren.
Nagenoeg alle waterlichamen van het hoogheemraadschap hebben een kunstmatige status. Dat komt omdat door
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Huidige situatie ecologische
KRW: ecologische toestand HHNK
waterkwaliteit (2007)

per oppervlaktewaterlichaam
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Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de waterlichaambijlagen van het provinciaal Waterplan 2010-2015.
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Chemische toestand HHNK
KRW: chemische toestand HHNK
per
peroppervlaktewaterlichaam
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Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de waterlichaambijlagen van het provinciaal Waterplan 2010-2015.
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de eeuwen heen (sinds omstreeks 800) het gebied van het hoogheemraadschap door de mens is beïnvloed of
aangelegd. Er is een waterhuishoudkundig onomkeerbare situatie ontstaan. Enige uitzondering hierop vormen de
wateren in de duingebieden. Daar liggen, naast de kunstmatige inﬁltratievoorzieningen van de drinkwaterbedrijven,
sterk veranderde plassen.
Uitgangspunten
s $E WATERKWALITEIT MAG NIET VERSLECHTEREN TEN OPZICHTE VAN PEILJAAR 
s "EHEER EN INRICHTING WORDEN AFGESTEMD OP HET HALEN VAN DE DOELEN ZONDER DAT DAARBIJ WATEROVERLAST OPTREEDT
s "ESCHERMDE GEBIEDEN BEZITTEN EEN APARTE STATUS $IT BETEKENT DAT IN DEZE GEBIEDEN DE DOELEN VOOR
waterkwaliteit conform de KRW in 2015 moeten zijn bereikt. Hieronder vallen door de provincie aangewezen
zwemwaterlocaties en Natura 2000-gebieden.
s 6OOR HET BEREIKEN VAN DE @GOEDE TOESTAND IS HET NOODZAKELIJK DAT HET 2IJK HET MESTBELEID EFFECTIEVER HEEFT
gemaakt en de diffuse bronnen heeft aangepakt.
s 6AN GEMEENTEN WORDT VERWACHT DAT ZIJ DE GEMAAKTE AFSPRAKEN OVER WATERKWALITEITSMAATREGELEN NAKOMEN EN DAT
zij meewerken aan ruimtelijkeordeningsprocedures ten behoeve van de uitvoering van het maatregelenpakket.
s %R VINDT GEEN AFWENTELING PLAATS

Niet afwentelen
De KRW gaat uit van ‘niet afwentelen’. Daarmee
wordt bedoeld dat maatregelen voor het ene
waterlichaam niet ten koste mogen gaan van
een ander waterlichaam (zoals benedenstrooms
gelegen gebieden). Omdat het boezemsysteem
en de daarop afwaterende polders een geheel
vormen, is geen sprake van afwenteling tussen
de polder en het boezemsysteem, hoewel in het
beheersgebied van het hoogheemraadschap polderen boezemsystemen als aparte waterlichamen zijn
te onderscheiden. Voor het beheersgebied gaat het
om niet afwentelen naar de Waddenzee, het IJsselen Markermeer en/of het Noordzeekanaal.

Europees beleid
Het waterkwaliteitsbeleid wordt sinds 2000 sterk bepaald door de KRW. Via Europees beleid, het rijksbeleid en
provinciaal beleid is het werkterrein van het hoogheemraadschap ingekaderd.
De KRW schrijft voor dat elke overheid bindende plannen maakt om de waterkwaliteit in 2015 tot een goede
toestand te verbeteren. Uiterlijk in 2027 moet die goede toestand zijn gehaald. Deze plannen worden per
stroomgebied samengevoegd tot een stroomgebiedbeheerplan (SGBP). Brussel controleert of alle lidstaten hun
beloftes nakomen. Zo nodig worden sancties uitgevaardigd.
AMvB Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water (AMvB Doelstellingen)
Het Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water regelt de wettelijke borging van de waterkwaliteitsdoelstellingen.
De KRW vereist namelijk dat de doelstellingen een wettelijke status hebben. In deze AMvB worden de
doelstellingen van de natuurlijke wateren (referentie) en de rijkswateren vastgelegd. Vervolgens is in de AMvB
een koppeling gemaakt tussen de doelstellingen van de natuurlijke wateren en de doelstellingen van de
sterk veranderde en kunstmatige wateren. De koppeling houdt in dat de provincies (op voordracht van de
waterschappen) de doelstellingen van sterk veranderde en kunstmatige wateren vaststellen. De AMvB regelt ook dat
de waterschappen het KRW-maatregelenpakket in het Waterbeheersplan vaststellen.
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Provinciaal beleid
De provincie Noord-Holland heeft het jaar 2000 vastgesteld als referentiejaar voor de waterkwaliteit.
De waterkwaliteit mag dus niet verslechteren ten opzichte van dit jaar. De provincie verlangt van het
hoogheemraadschap gerichte inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren voor de natuur en het zwemwater.
Jaarlijks vraagt de provincie om een voortgangsrapportage over de ontwikkeling van de actuele waterkwaliteit. Ook
wil ze weten welke maatregelen zijn genomen om de kwaliteit te verbeteren.
Het WB21-beleid heeft met een aantal principes richting gegeven aan het waterbeleid. Voor het
waterkwaliteitsbeleid is dat het principe van schoonhouden, scheiden en zuiveren. Deze principes blijven van kracht.
De Richtlijn stedelijk afvalwater schrijft voor dat efﬂuentlozingen van rwzi’s aan bepaalde normen moeten voldoen.
Hiertoe moeten voor 2015 nog diverse rwzi’s ingrijpend worden verbouwd. Ook de gemeentelijke rioolsystemen
moeten voor 2015 voldoen aan de eisen van de Richtlijn stedelijk afvalwater. Dat betekent dat voor die tijd
afspraken moeten worden nagekomen over het beperken van de vuiluitworp uit de riolering.
De KRW schrijft voor dat de doelstellingen voor het water in Natura 2000-gebieden in 2015 moeten worden
gehaald. De ecologische doelstellingen voor het water zijn geformuleerd in bijlage 5.5 en 5.6. Ecologische
doelstellingen KRW. Voor de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden zijn deze doelstellingen richtinggevend.
In de planperiode van dit WBP4 wordt de Europese Kaderrichtlijn ‘Marine’ van kracht, waarin de zogenoemde
OSPAR-afspraken worden uitgevoerd [2]. De gevolgen van deze nieuwe richtlijn worden verkend.
4.4.3 Maatregelen in uitvoering
Om de waterkwaliteit in stand te houden en te voldoen aan de Richtlijn stedelijk afvalwater heeft het
hoogheemraadschap een uitvoeringsprogramma (bijlage 5.7). Dit programma loopt nu. Het wordt tijdens de
planperiode van dit WBP verder gerealiseerd en omvat de volgende onderdelen.
s "EHEER EN ONDERHOUD VAN ZUIVERINGEN
s )NVESTERINGSPROGRAMMAS AAN DE RWZIS
s )NVESTERINGSPROGRAMMAS VOOR DE AANLEG VAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
s "EHEER EN ONDERHOUD VAN HET BOEZEMSYSTEEM EN OVERIGE WATEREN
s 7ATERKWALITEITSBAGGEREN
s 5ITVOERING VAN LOPENDE VISMIGRATIEPROJECTEN
s 6ERBRAKKINGSPROJECTEN
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4.4.4 Uitvoeringsprogramma
Om te voldoen aan de ecologische en chemische doelstellingen van 2015 en 2027 is een aantal maatregelen
bedacht. Tezamen vormen ze het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in een
gebiedsproces ‘Detailanalyse KRW’. Dit gebiedsproces is verantwoord in het samenvattende rapport ‘Samen werken
aan schoon water’, dat gebaseerd is op vier deelrapporten ‘Detailanalyse KRW’ [35].
In bijlage 5.7 is de tabel met maatregelen voor 2010-2015 opgenomen zoals die ook in het
stroomgebiedbeheerplan staat. De tabel met maatregelen voor de periode 2016-2027 is niet in dit WBP
opgenomen, omdat er nog sprake is van grote onzekerheid over deze maatregelen. De onzekerheid wordt zoveel
mogelijk weggewerkt door uitvoering te geven aan het onderzoekspakket (zie bijlage 5.10). De uitkomsten van het
onderzoekspakket zijn bepalend voor het maatregelenpakket 2016-2027. Voor het maatregelenpakket 2016-2027
in het stroomgebiedbeheerplan is gerekend met een pakket, vergelijkbaar met het dubbele maatregelenpakket
2010-2015.

Gebiedsproces
In 2006 en 2007 is een gebiedsproces doorlopen met alle gemeenten, de provincie Noord-Holland,
Rijkswaterstaat en alle relevante maatschappelijke partijen. Dit proces, een fase in het KRW-proces, was
bedoeld om tot doelstellingen en maatregelen te komen. De uitkomst is vastgelegd in een aantal rapporten
dat is vastgesteld in het CHI van 19 maart 2008 [35].

Beheer en onderhoud
Om de KRW-doelstellingen te realiseren moet het watersysteem op een natuurvriendelijker manier worden beheerd.
Dat betekent onder meer dat waar ruimte is, meer begroeiing in en langs het water blijft staan.
Hydraulische modelberekeningen zijn nodig om vast te stellen hoeveel procent van het proﬁel van een watergang
begroeid mag zijn met vegetatie. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in een geactualiseerde
legger en beheerregister.
Waar geen ruimte beschikbaar is voor slootvegetatie, kan het proﬁel mogelijk worden aangepast. Zo’n
natuurvriendelijke oever dient dan niet alleen de KRW-doelen, maar levert ook extra waterberging op, waarmee
de WB21-doelen weer zijn gediend. Voor goed onderhoud en beheer moeten de volgende instrumenten in 2012
gereed zijn:
s HET HYDRAULISCH MODELINSTRUMENTARIUM
s DE LEGGER
s HET WATERLOPENBEHEERPLAN
s DE ONDERHOUDSPLANNEN
s HET TOEZICHT OP ONDERHOUD
s DE SCHOUWKAARTEN
Inrichtingsmaatregelen
Het maatregelenpakket gaat verder dan het aanpassen van beheer en onderhoud. Het behelst ook het inrichten van
natuurvriendelijke oevers en het vispasseerbaar maken van kunstwerken. Het pakket bestaat uit twee onderdelen:
maatregelen met een resultaatverplichting voor Brussel (bijlage 5.8) en overige maatregelen (bijlage 5.9).
Een resultaatverplichte maatregel is een maatregel die direct de waterkwaliteit van een waterlichaam verbetert.
Niet-resultaatverplichtende maatregelen worden genomen in het achterliggende gebied van een waterlichaam.
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Niet alle mogelijke maatregelen zijn in de eerste periode van zes jaar uitvoerbaar of betaalbaar. Er is een keuze
gemaakt voor maatregelen tot 2015 op grond van onderstaande criteria.
s -AATREGELEN IN EEN .ATURA  GEBIED OF WAAR EEN @WATERPAREL LIGT
s #OMBINATIES VAN MAATREGELEN WAARMEE OP KORTE TERMIJN HET GROOTSTE REGIONALE EFFECT IS TE BEREIKEN
s -AATREGELEN DIE BARRIÒRES VOOR VISSEN OPHEFFEN ZODAT DEZE HET HELE GEBIED VRIJ IN EN UIT KUNNEN ZWEMMEN
s -AATREGELEN WAARVOOR GEEN GRONDAANKOPEN NODIG ZIJN DE UITVOERBAARHEID IS BETER BIJ EIGEN GRONDPOSITIE 
s -AATREGELEN WAARVOOR BEPERKTE OF OVERZIENBARE PROCEDURES MOETEN WORDEN DOORLOPEN
Voor de maatregelen na 2015 geldt de volgende afweging.
s -AATREGELEN MET EEN LAGERE KOSTENEFFECTIVITEIT WORDEN UITGESTELD TOT NA 
s -AATREGELEN DIE ONDERDEEL UITMAKEN VAN EEN MEEROMVATTEND PLAN OF BEOORDELINGSTRAJECT ZIJN QUA UITVOERING
geprogrammeerd in de periode na 2015 (onder andere peilveranderingen).
s ,OKALE MAATREGELEN VOOR TERUGDRINGEN VAN DE VOEDSELRIJKDOM VAN HET WATER WORDEN UITGESTELD TOT NA 
De belangrijkste verbeteringen zijn te verwachten van generieke (beleids)maatregelen.
Onderzoeksmaatregelen
Voor maatregelen waarvan het effect nog onzeker of onduidelijk is, is een onderzoeksvoorstel gedaan (bijlage 5.10).
De uitvoering van het onderzoek gebeurt in samenwerking met alle gemeenten en de provincie Noord-Holland. De
resultaten van de onderzoeksmaatregelen vormen de basis voor het maatregelenpakket na 2015.
Voor het uitvoeren van maatregelen is het hoogheemraadschap deels afhankelijk van andere partijen en overheden.
Het hoogheemraadschap is zo nodig initiatiefnemer in de richting van derden om in overleg de voortgang te
bespreken en zo nodig bij te stellen. De volgende randvoorwaarden gelden voor het halen van het doel voor de
ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.
s
s
s
s
s
s
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$E %5 GEEFT DUIDELIJKHEID OVER DE CHEMISCHE NORMSTELLING PRIORITAIR EN 2IJNRELEVANT 
(ET 2IJK GEEFT DUIDELIJKHEID OVER DE CHEMISCHE NORMSTELLING VAN DE OVERIGE CHEMISCHE STOFFEN
(ET 2IJK MAAKT HET MESTBELEID EFFECTIEVER EN GEEFT UITVOERING AAN DE BELOOFDE AANPAK VAN DIFFUSE BRONNEN
(ET 2IJK LEVERT EEN lNANCIÑLE BIJDRAGE AAN DE REALISATIE VAN VISPASSAGES TEN BEHOEVE VAN HET 2IJNSTROOMGEBIED
'EMEENTEN VERLENEN MEDEWERKING AAN DE REALISATIE VAN HET MAATREGELENPAKKET DOOR BENODIGDE
ruimtelijkeordeningsprocedures uit te voeren.
$E GEMAAKTE AFSPRAKEN MET GEMEENTEN OVER WATERKWALITEITSMAATREGELEN WORDEN NAGEKOMEN
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s
s
s
s

s
s

'EMEENTEN WERKEN MEE AAN HET VERANDEREN VAN STEDELIJK GROEN IN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
4ERREINBEHEERDERS VOEREN DE BEHEERMAATREGELEN UIT DIE EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE DOELSTELLINGEN
$E %5 EN HET 2IJK BIEDEN RUIMTE OM DE %UROPESE SUBSIDIES VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING IN TE ZETTEN VOOR DE
blauwe en groene diensten (lobby samen met VenW en UvW).
6EILIGHEID EN HET VOORKOMEN VAN WATEROVERLAST STAAN VOOROP (ET PRIMAIRE STELSEL WORDT GEBRUIKT VOOR DE
water aan- en afvoer, het secundaire stelsel voor vasthouden van water, waterberging en het verbeteren van de
kwaliteit.
(ANDHAVING IS NOODZAKELIJK VOOR HET HALEN VAN CHEMISCHE DOELEN $E RESULTATEN VAN DE MONITORING ZULLEN
worden gebruikt bij het opstellen van het afdelingsplan Vergunningen & Handhaving.
"IJ DE INRICHTING VAN WATERBERGINGSLOCATIES 7" WORDT REKENING GEHOUDEN MET WATERKWALITEITSASPECTEN

4.4.5 Monitoring en rapportage
Het hoogheemraadschap stelt meetprogramma’s op om vast te stellen of de ecologische en chemische
doelstellingen worden gehaald. Voor waterkwaliteit meet het hoogheemraadschap de chemische kwaliteit (zware
metalen, bestrijdingsmiddelen) en de biologische kwaliteit (planten, kleine waterdieren, algen, vissen, stikstof,
fosfaat en chloride). Verder wordt onderzocht of de zwemwateren aan de eisen voldoen om veilig te kunnen
zwemmen.
De resultaten van deze monitoring worden eens per jaar gerapporteerd. Ze worden gebruikt voor evaluatie van het
beleid. Daarnaast dienen ze als input voor de werkzaamheden van andere afdelingen van het hoogheemraadschap.
De (toetsings)resultaten van de monitoring worden gebruikt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschrijven
in het SGBP. Ook wordt hierin gerapporteerd in hoeverre de voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en wat de
effecten ervan zijn op de waterkwaliteit. Het Rijk maakt dit SGBP in opdracht van Brussel. Het wordt iedere zes jaar
uitgebracht, te beginnen in 2009. Om de voortgang van de uitvoering van het maatregelenprogramma te bewaken,
wordt in 2010 een GIS-module ontwikkeld. Daarnaast levert het hoogheemraadschap jaarlijks een voortgangsbericht
over de waterkwaliteit aan de provincie.
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Schema 4.4. Waterkwaliteit
Strategisch doel
In 2015 is de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd ten opzichte van 2000.
De concentratie van prioritaire stoffen in het oppervlaktewater voldoet in 2015 aan de normen. Acht waterlichamen (inclusief
het overige water) hebben de ecologische doelstelling bereikt, 38 waterlichamen zijn een klasse verbeterd en twaalf zijn
onveranderd gebleven. In 2027 hebben we een gezond en betrouwbaar watersysteem, dat voldoende veerkrachtig is om
(plaatselijke) verstoringen op te vangen.
Themadoel
Welke
verkenning is
nodig?

Waterkwaliteit tot 2015
Gericht onderzoek naar afwenteling

Waterkwaliteit tot 2027
'EVOLGEN VAN DE KOMENDE +27 VOOR DE ZEEÑN EN
oceanen (KRW Marine)
5ITVOERING VAN HET PAKKET ONDERZOEKSMAATREGELEN
Bepalen welke maatregelen nodig zijn als gevolg
van bovenstaande nieuwe richtlijn

Welk beleid
bepalen wij?

Hoe vertalen
wij het beleid
naar
uitvoering?

In 2010 is van het maatregelenpakket een
uitvoeringsprogramma gemaakt.
Om de KRW doeleinden te realiseren moet ons
watersysteem op een meer natuurvriendelijke
manier worden beheerd.
In 2010 moet het volgende instrument gereed zijn:
s ')3 MODULE VOORTGANG UITVOERINGS PROGRAMMA
KRW

Intern proces

In 2012 zijn de juiste instrumenten gereed:
s HYDRAULISCH MODELINSTRUMENTARIUM
s DE LEGGER
s WATERLOPENBEHEERPLAN
s ONDERHOUDSPLANNEN
s TOEZICHT OP ONDERHOUD
s SCHOUWKAARTEN
Dagelijks beheer conform de gedragscode voor de
&LORA EN FAUNAWET
Wanneer de chemische doelen niet worden gehaald
worden monitorgegevens gebruikt voor het
afdelingsplan Vergunningverlening & Handhaving
Maatregelen met prioriteit in Natura 2000
Maatregelen uit zwemwaterprofielen worden in
uitvoeringsplan verwerkt
Intern en extern communicatietraject over KRW
wordt opgestart
Evaluatie voortgang en effecten maatregelenpakket

Wat is nodig
van externen?

Externen (andere overheden en organisaties)
brengen hun beleid in overeenstemming met het
beleid van HHNK:
s "IJ HET 2IJK WORDT AANGEDRONGEN OP EFFECTIEVER
maken van het mestbeleid en de aanpak van
diffuse bronnen
s $UIDELIJKHEID DOOR %5 EN 2IJK OVER CHEMISCHE
normstelling
s &INANCIÑLE BIJDRAGE 2IJK VOOR VISPASSAGES OP
rand beheersgebied
s "IJ UITVOERING MAATREGELENPAKKET DOORLOPEN
gemeenten RO procedures
s .ALEVING AFSPRAKEN MET GEMEENTEN
s 'EMEENTEN GEVEN RUIMTE AAN NATUURVRIENDELIJKE
oevers

Extern proces

Wat evalueren
wij?

Buiten gerealiseerd
in 2015

Beleid bijstellen op basis van resultaten onder
zoeksprogramma

Het maatregelenpakket (bijlage 5.8) is uitgevoerd
Het landschap gaat veranderen en dit zal met iedereen in ons gebied worden gecommuniceerd. In en
langs de watergangen zijn op heel veel plekken (daar waar het kan, en ruimte is) meer planten en dieren
aanwezig
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5 Bijlagen
5.1 Begrippenlijst
Afvalwaterakkoord
Een set van afspraken over samenwerking in de waterketen, op het gebied van investeringen, beheer en
onderhoud, tussen waterbeheerder en gemeente.
Afvalwaterketen
Het stelsel van riolering, transportsysteem en zuiveringsinstallatie.
Automatiseren peilbeheer
Het door middel van een computerprogramma digitaal op afstand bestuurbaar maken van gemalen, stuwen en
eventuele andere peilregulerende kunstwerken.
Beheerregister
Het overzicht van de actuele toestand van alle waterlopen en objecten in de waterlopen.
Blokbemaling
Een peilgebied voorzien van een bemalingsinstallatie in eigendom en onderhoud van het hoogheemraadschap.
Boezemstelsel
Stelsel van met elkaar in verbinding staande grote wateren en kanalen waarop het water van lager gelegen polders
wordt uitgemalen en van waaruit water wordt ingelaten, voor waterberging en transport.
Bovengrenspeil
Onder normale omstandigheden toegestaan maximaal peil, zoals vastgelegd in een peilbesluit.
Compartimenteren
Het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere compartimenten of dijkringen (bijvoorbeeld door aanleg
van een nieuwe dijk), om de gevolgen van een overstroming te beperken tot een kleiner gebied.
Compartimenteringsdijken
Tussendijk die het achterliggende land in compartimenten verdeelt bij een overstroming, zodat de gevolgen van de
overstroming worden beperkt tot een kleiner gebied.
Crisisbeheersingsplan
Plan waarin is vastgelegd hoe het hoogheemraadschap zich voorbereidt op gevaar voor waterstaatswerken en hoe
het daartegen optreedt.
Crisisbestrijdingsplannen
Plan waarin de bestrijdingsactiviteiten en de processen en procedurestappen daarbinnen zijn beschreven, waarmee
de gevolgen en de duur van calamiteiten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.
Crisiscommunicatieplan
Plan dat een beschrijving bevat van de interne en externe (zowel op publiek als pers gerichte) communicatie
tijdens calamiteiten, en tevens een overzicht van de organisatiestructuur en de verschillende taken en
verantwoordelijkheden van de betrokken communicatiemedewerkers.
Discrepantieonderzoeken
Onderzoek naar de oorzaken van de verschillen tussen de vuilvracht die ontvangen wordt op de rwzi’s en de van de
belastinghefﬁng af te leiden theoretische vuilvracht.
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Droogte
Het onvoldoende beschikbaar zijn van water, zowel kwantitatief als kwalitatief (hierbij stellen verschillende sectoren
hun speciﬁeke eisen aan de waterbeschikbaarheid).
Dynamisch peilbeheer
Anticiperend peilbeheer, waarbij (min of meer) continu wordt geanticipeerd op de actuele weersomstandigheden
en weersverwachting, met als doel het voorkomen van wateroverlast. Dynamisch peilbeheer is vooral bedoeld om
de berging in het watersysteem te maximaliseren bij voorspelde natte periodes. Het draagt bij aan de berging van
water in het watersysteem en dus aan de veiligheid.
Efﬂuent
(Grotendeels) gezuiverd afval- of rioolwater dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd naar het
oppervlaktewater.
Flexibel peilbeheer
Peilbeheer waarbij het waterpeil zich zo natuurlijk mogelijk beweegt tussen vastgestelde boven- en
ondergrenspeilen.
Functiecombinaties
Het in een gebied combineren van meerdere gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld natuur, landschap, landbouw en
recreatie, om zo oplossingen voor wateroverlastproblemen (ook ﬁnancieel) te zoeken.
Functie volgt peil
Een uitwerking van het WB21-principe ‘Water is sturend voor de ruimtelijke ordening’. Het beoogt een nieuwe
insteek van herindeling van functies in gebieden waarin de grenzen van het watersysteem bereikt zijn óf waarin
vanwege andere redenen een herrangschikking van functies op handen is. Uiteraard heeft de algemene democratie
(de provincie) hierin een leidende rol.
Gebiedsnormen
Normen voor de toelaatbare frequentie van wateroverlast.
Gebruiksfunctie
De bestemming van het water, in waterhuishoudkundige zin en met het oog op de daarbij betrokken belangen:
bebouwing, landbouw, natuur en recreatie.
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Geograﬁsch Informatie Systeem (GIS)
Een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geograﬁsche objecten, zogenoemde geoinformatie, kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd.
Gewenste oppervlaktewater- en grondwaterregimes, ook: Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime
(GGOR)
Een beleidsinstrument dat ondersteunt bij het maken van een evenwichtige en transparante afweging, die leidt tot
een heldere keuze. De aanwezige gebruiksfuncties worden gefaciliteerd, op basis van doelmatig waterbeheer tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het GGOR is een keuze op bestuurlijk niveau voor de gewenste toestand van
het watersysteem.
Groene en blauwe diensten
Diensten die door particulieren aan het hoogheemraadschap worden geleverd en die een bijdrage leveren aan
maatschappelijke belangen, zoals de kwaliteit van natuur, water, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het
landelijk gebied en waarvoor het hoogheemraadschap een marktconforme prijs betaalt.
(Grondwater)onderlast
Problemen die ontstaan door een structureel (te) lage grondwaterstand.
Grondwateroverlast
De situatie dat de gebruiksfunctie van een perceel wordt aangetast door een structureel (te) geringe
ontwateringsdiepte/structureel te hoge grondwaterstand.
Grondwatertrap
Een classiﬁcatie van optredende grondwaterstanden, gebaseerd op gemiddelde hoogste en laagste
grondwaterstanden (GHG en GLG). De indeling loopt van I (zeer nat) tot VII (zeer droog).
HoogwaterInformatieSysteem (HIS)
Een geautomatiseerd informatiesysteem dat actuele en eenduidige informatie biedt over de bedreigde plekken in
de waterkeringen tijdens een hoogwatersituatie, de mogelijke gevolgen bij het falen van één of meerdere van de
bedreigde plekken en de effecten van maatregelen om slachtoffers en schade te beperken.
HIS-scenario
Weergave van de manier waarop een overstroming zich voltrekt, gegeven de locaties van de doorbraken en de
buitenwaterstanden.
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Programma waarmee maatregelen worden uitgevoerd om de belangrijkste waterkeringen van Nederland goed
te onderhouden om zo overstromingen te voorkomen en daarmee te voldoen aan de wettelijk vastgelegde
waterveiligheidsnormen.
Hydraulisch
Door de kracht van water in beweging gebracht.
Hydraulische randvoorwaarden
De extreme waterstanden met bijbehorende golven die maar verwachting niet meer dan eens per 400 jaar optreden
en die de waterkeringen moeten kunnen weerstaan.
Inﬂuent
Afvalwater dat voor behandeling op een rioolwaterzuiveringsinrichting wordt aangevoerd.
Inundatie
Het tijdelijk onder water (laten) lopen van laaggelegen gebied, bijvoorbeeld om wateroverlast in een ander
(bewoond) gebied te voorkomen.
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Kader Integrale Peilbesluiten
Notitie die een eenduidige beschrijving biedt van beleidslijnen en beleidsafwegingen (criteria) voor het opstellen en
vaststellen van integrale peilbesluiten.
Kaderrichtlijn Water (KRW)
Richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor gemeenschappelijke maatregelen betreffende het waterbeleid. Dit is het formele
Europese beleidskader voor het waterkwaliteitsbeheer.
Kapitaalextensieve gebieden
Gebieden met gebruiksfuncties van geringe economische waarde.
Kapitaalintensieve gebieden
Bebouwde gebieden en gebieden met economische gebruiksfuncties.
Klepelen
Het verwijderen van ruige vegetatie op oevers en in bermen met een klepelmaaier. Een klepelmaaier slaat het gras
af in plaats van het af te snijden, waarna het achterblijft op de oever of in de berm.
Klimaatbestendig/klimaat proof
De verwachte klimaatveranderingen aankunnend; aangepast aan verwachte klimaatveranderingen.
Kosteneffectief
Rendabel; het meeste effect voor de minste kosten.
Kwaliteitsbagger
De bagger die zich onder het normproﬁel van de watergang bevindt en die de waterkwaliteit negatief beïnvloedt
door de nalevering van voedingsstoffen (veroorzaken algengroei) en door het beperken van de waterdiepte.
Landscheiding
Waterkering die er in het verleden voor zorgde dat er geen water van het ene waterschap naar het andere kon
stromen (grens tussen twee waterschappen).
Legger
Openbaar register van de waterbeheerder, met een beschrijving van de onderhoudsverplichtingen en
onderhoudsplichtigen voor zowel de primaire als secundaire wateren en kunstwerken.
Meerjarenbeleidskader 2005-2008 (MJBK)
Het Meerjarenbeleidskader schetst de hoofdlijnen van het beleid van het hoogheemraadschap voor de komende
jaren en vormt de basis voor de nadere uitwerking van beleid op de verschillende deelterreinen waarvoor het
hoogheemraadschap verantwoordelijk is.
Meerjarenplan 2009-2012 (MJP 2009-2012)
Plan dat voor een langere periode inzicht en richting geeft aan het uit te voeren werkpakket en de daarbij
behorende uitgaven en kosten.
Nationaal Bestuursakkoord Water
Een op 30 juni 2003 tussen Rijk, provincies, VNG en Unie van Waterschappen gesloten akkoord, waarin de
wederzijdse inspanningsverplichtingen met het oog op water zijn vastgelegd.
Natura 2000
Een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie (EU), met als doel het behoud
en herstel van de biodiversiteit in Europa (door de Natura 2000-gebieden worden bedreigde en waardevolle
soorten en hun leefgebieden behouden en zo nodig hersteld).
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Natuurvriendelijke oevers
Oevers waarbij de overgang van land met water op natuurlijke wijze is ingericht. Dit in tegenstelling tot oevers waar
met een harde (houten) beschoeiing wordt gewerkt.
Niet-afwentelprincipe/niet afwentelen
Het principe dat geen waterkwantiteits- en kwaliteitsproblemen worden overgedragen of afgeschoven naar een
ander gebied of een later tijdstip (zowel fysiek, bestuurlijk als ﬁnancieel).
Normen programma wateroverlast
De normen voor wateroverlast waar de watersystemen aan moeten voldoen, variërend van 1 x per 10 jaar voor
grasland tot 1 x per 100 jaar voor stedelijk gebied.
Ondergrenspeil
Onder normale omstandigheden toegestaan minimum peil, zoals vastgelegd in een peilbesluit.
Ontzorgingsprincipe
Het overnemen van de zorg.
OSPAR-Verdrag
Voluit: Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische
Oceaan. Het verdrag heeft als doel door internationale samenwerking het maritieme milieu in de Noord-Oostelijke
Atlantische Oceaan (inclusief de Noordzee) te beschermen.
Overige waterkeringen
Waterkeringen die hun functie als waterkering verloren zijn, maar bijvoorbeeld als provinciaal cultuurhistorisch
monument in stand worden gehouden.
Peilafwijking
Een afgebakend gebied binnen een peilgebied waarvoor een waterstand wordt nagestreefd die afwijkt van het
vigerende peilbesluit.
Polderwaterkeringen
Waterkeringen die dienen tot kering van polderwater, gelegen tussen gebieden met verschillend peil.
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Primaire waterkeringen
Waterkeringen die direct of indirect bescherming bieden tegen overstromingen vanuit het buitenwater (Noordzee,
Waddenzee, IJsselmeer en de rivieren).
Regionale (water)keringen
Waterkeringen die bescherming bieden tegen binnenwater of functioneren als compartimentering bij inundatie
als de primaire waterkering heeft gefaald (bijvoorbeeld compartimenteringsdijken, boezemwaterkeringen,
polderwaterkeringen en landscheidingen).
(Rioolwater)overstorten
Voorziening in een rioolstelsel, waardoor bij overbelasting door grote hoeveelheden neerslag het ongezuiverde
rioolwater, verdund met regenwater, direct kan worden geloosd op het oppervlaktewater.
Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi)
Installatie waar afvalwater (dat via het riool wordt aangevoerd) wordt gezuiverd voordat het op het vrije
oppervlaktewater wordt geloosd.
Saneren waterbodems
Baggerwerkzaamheden met als doel het verwijderen de verontreinigde delen in een waterbodem.
Schouw(beleid)
Periodieke controle door de waterbeheerder op het nakomen van de onderhoudsverplichting van watergangen en
waterkeringen uit de keur en de legger.
Schouwkaarten
Kaart waarop de te schouwen watergangen zijn vastgelegd.
Stedelijk afvalwaterrichtlijn
Europese richtlijn (91/271/EEG) waarin de lozingseisen voor rioolwaterzuiveringsinrichtingen zijn vastgelegd.
Stroomgebiedbeheerplan (SGBP)
Een plan als bedoeld in artikel 13 van de Kaderrichtlijn Water, waarin staat wat de huidige toestand van
het water in het gebied is, hoe het zou moeten worden, en wat er daarvoor moet gebeuren. Ook gaat het
Stroomgebiedbeheerplan over maatregelen rond wateroverlast en watertekort.
Verdringingsreeks
Reeks waarin de prioriteiten worden aangegeven voor de verdeling van het zoetwater in geval van waterschaarste.
Verdroging
Het langdurig tekort aan voldoende water van geschikte kwaliteit dat direct of indirect schade oplevert voor
landbouwgewassen en grondwaterafhankelijke natuur.
Verstuivingsbeheer
Het natuurlijke proces van het door de wind verplaatsen van zand in de duinen sturen en mogelijk maken.
Verzilting
Het toenemen van het zoutgehalte in het oppervlaktewater, in het grondwater of in de bodem.
Vissenstreefbeelden
Een verzameling van beschrijvingen per KRW-waterlichaam over de gewenste vissamenstelling, hoeveelheid en
leeftijdopbouw.
Voorlandkeringen
Keringen die buitenwater keren, maar geen primaire waterkering zijn.
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Waterbank
Een nieuw instrument om ruimtelijke ontwikkelingen en de bijbehorende compensatie, in de vorm van
waterbergend vermogen, te monitoren en te faciliteren, zodat bij (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen
het bestaande systeemgedrag intact blijft. De waterbank vormt als het ware een boekhouding van
waterbergingsoverschotten, waarvan (onder voorwaarden) gebruik kan worden gemaakt als realisatie van
waterberging elders niet mogelijk is.
Waterbeheersplan 2003-2009 (WBP3)
Plan waarin wordt beschreven hoe het hoogheemraadschap zijn taken in het beheersgebied in de komende jaren
gaat uitvoeren.
Wateroverlast
Verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige
neerslag en/of onvoldoende ontwatering.
Waterparels
Wateren met bijzondere actuele of potentiële natuurwaarden. Daarbij moet het begrip natuurwaarden breed
worden geïnterpreteerd. Het kan gaan om planten, macrofauna of vissen, maar bijvoorbeeld ook om vogels,
insecten, zoogdieren of amﬁbieën.
Watertekort
Een incidenteel optredende situatie, waarin minder water van de juiste kwaliteit beschikbaar is dan gewenst.
Watertekorten treden meestal op in de zomer.
Waterstaatswerken
Bij het Rijk in beheer zijnde wateren, waterkeringen en wegen, alsmede, voor zover in beheer bij het Rijk, de daarin
gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar hun aard daartoe behoort.
Watertoets
Een instrument om ruimtelijke plannen en besluiten te toetsen op de mate waarin rekening is gehouden met
waterhuishoudkundige aspecten. De toets omvat het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet die de omgevingsvergunning regelt. De omgevingsvergunning integreert alle huidige verschillende
vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Wet milieubeheer (Wm)
De belangrijkste milieuwet, die bepaalt welk (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet om het milieu te
beschermen.
Zandige kust
Het totaal van het getijdengebied, de brandingszone, het strand en de duinen.
Zuiveringstechnische werken
Werken voor het zuiveren van afvalwater in beheer bij een waterschap of gemeente dan wel in exploitatie bij een
rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap of een gemeente met de zuivering van afvalwater is belast.
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5.2 Afkortingen
GEP (KRW)
GGOR
GIS
HIS
HWBP
IBA
K/B-verhouding
KRW
MJBK
MJP 2009-2012
NBW
OSPAR-Verdrag
PAK’s
rwzi
SGBP
TMO
UvW
VenW
Wabo
WB21
WBP
WBP3
WBP4
Wm
Wvo

Goede Ecologische Potentieel
Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime
Geograﬁsch Informatie Systeem
HoogwaterInformatieSysteem
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Individuele Behandeling Afvalwater
Kosten-batenverhouding
Europese Kaderrichtlijn Water
Meerjarenbeleidskader
Meerjarenplan 2009-2012
Nationaal Bestuursakkoord Water
Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de
Atlantische Oceaan
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Stroomgebiedbeheerplan
Taskforce Management Overstromingen
Unie van Waterschappen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Waterbeheersplan
Waterbeheersplan 3 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waterbeheersplan 4 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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5.4 Vismigratieknelpuntenkaart
Vismigratieknelpunten HHNK

(klik voor vergroting)
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5.5 Ecologische doelstellingen KRW
In onderstaande tabellen zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen per watertype weergegeven. Hierin is onderscheid
gemaakt in:
1. Fysisch-chemische kwaliteitselementen.
2. Biologische kwaliteitselementen.
Voor het formuleren van de ecologische doelstellingen is gebruik gemaakt van landelijk opgestelde maatlatten
[3]. Voor de meren en de zoute wateren (M14 en M30 en M31) is gebruik gemaakt van de landelijke natuurlijke
maatlatten [40]. In onderstaande tabel is de ecologische regionale doelstelling zichtbaar. Dat is het goede en
gezonde ecologische niveau. In technische maatlattermen: het 0,6 EQR niveau. Deze maatlattermen zijn terug te
vinden in rapport De haalbaarheid van de GEP norm voor HHNK [15].
Fysisch-chemische kwaliteitselementen
Watertype

K/S 1

P
[mgP/l]

[mgN/l]

M1a: zoete sloten, gebufferd

K

<= 0,22

<=2,4

<=150

M3: gebufferde (regionale) kanalen

K

<=0,15

<=2,8

M6b: grote ondiepe kanalen met scheepvaart

K

<=0,25

M7b: grote diepe kanalen met scheepvaart

K

<=0,25

M10: laagveenvaarten en kanalen

K

<=0,15

<=2,8

<=300

40-120

5,5-8

>=0,65

<=25

M14: grote ondiepe gebufferde plassen

S

<=0,09

<=1,3

<=200

60-120

5,5-8,5

>=0,9

<=25

M14: grote ondiepe gebufferde plassen

K

<=0,09

<=1,3

<=200

60-120

5,5-8,5

>=0,9

<=25

M20: matig grote gebufferde plassen

K

<=0,1

<=1,1

<=200

60-120

6,5-8,5

>=1,7

<=25

M30: zwak brakke wateren

K

<=0,22

<=1,8

<=300-3000

60-120

6-9

>=0,9

<=25

M31: matig brakke wateren

K

<=0,22

<=2,9

<=3000-10000

60-120

7,5-9

>=0,9

<=25

1

N

Cl

O

pH

doorzicht

temp

[mgCl/l]

[%]

[-]

[m]

[0C]

35-120

5,5-8,5

-

<=25

<=300

40-120

5,5-8,5

>=0,65

<=25

<=3,8

<=300

40-120

5,5-8,5

>=0,65

<=25

<=3,8

<=300

40-120

5,5-8,5

>=0,65

<=25

K=Kunstmatig S=Sterk veranderd

Overzicht Fysisch-chemische kwaliteitselementen
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K

K

S

K

K

K

M10: laagveenvaarten
en kanalen

M14: grote ondiepe
gebufferde plassen

M14: grote ondiepe
gebufferde plassen

M20: matig grote
gebufferde plassen

M30: zwak brakke
wateren

M31: matig brakke
wateren

Overzicht biologische kwaliteitselementen

30

0,4

30

30

1,5

10

6,5

2,5

2,5

Soorten CA

12,5

9

14

25

2,5

2,5

Soorten ER

20 of 90

7,5

40

12

5

2,5

Soorten MJ + MS

0,4

35

8

7

2,5

3

Soorten Z1-MBRAK

30

0,4

0,6

30

50

4

4

3

Soorten Z3

90

7,5

30

40

16

25

5

5

6

5

5

Biomassa CA

50

50

60

0,4

0,6

65

65

30

6

5

2,5

Biomassa ER

30 of 90

15

25

30

25

0,6

0,6

45

50

7,5

2,5

Biomassa MJ + MS

60

15

23

30-80

25

30

0,6

25

Soorten

50

15-40

20

20

30

0,6

Aandeel %
BA BV van alle

15

20-60

15

20

25

25

EKR
Zuurstof tolerante

34

25

23

23

20

30-90

%n

Vissen

5

15

Biomassa Z1-MBRAK

K=Kunstmatig S=Sterk veranderd

K

M7b: grote diepe
kanalen met
scheepvaart

1

K

M6b: grote ondiepe
kanalen met
scheepvaart

23

Submers
<15

Flab / kroos

5-25

Drijvend

30-90

Emers
Karper

K

Min % wl of areaal

Macro
fauna

Brasem

M3: gebufferde
(regionale) kanalen

Max. chl-a
ug/l

K/S 1

macrofyten

Plantminnend

K

fyto
plankton

Status

Soorten plantminnend

M1a: zoete sloten,
gebufferd

Watertype

Biologische kwaliteitselementen

5

Biomassa Z3 zoet

+Z2

+Z2-LBRAK

euryopen

+ migrerend

Oever min
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5.6 Oppervlaktewaterlichamen
KRW
KRWOppervlaktewaterlichamen
oppervlaktewaterlichamen
naar
watertype
naar watertype
M1a: zoete sloten (gebufferd)
M3: gebufferde (regionale) kanalen
M6b: grote ondiepe kanalen met scheepvaart
M7b: grote diepe kanalen met scheepvaart
M10: laagveen vaarten en kanalen
M14: ondiepe gebufferde plassen
M20: matig grote diepe gebufferde meren

Den Helder

M30: zwak brakke wateren
M31: kleine brakke tot zoute wateren

Schagen
Medemblik

Enkhuizen

Heerhugowaard
Alkmaar

Hoorn

Purmerend

Beverwijk

Zaandam

0

2

4

6

8

10 km

AMSTERDAM
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KRW Oppervlaktewaterlichamen
en afwateringseenheden

(klik voor vergroting)
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5.7 Maatregelen in uitvoering
Onderdeel

€ miljoen/jr

Beheer en onderhoud zuiveringen

60

Investeringsprogramma’s aan de rwzi’s

30

Investeringsprogramma’s voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers
Beheer en onderhoud van het boezemsysteem en overige wateren
Waterkwaliteitsbaggeren

2
50
1

Uitvoering van lopende vismigratieprojecten

Nihil

Verbrakkingsprojecten

Nihil
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5.8 Resultaatverplichte maatregelen

Waterlichaamnaam

NL12_110

waterdelen Schermerboezem-Noord +

20

NL12_120

waterdelen Schermerboezem-Zuid +

8

20,2

3,6 25

NL12_130

waterdelen Amstelmeerboezem +

NL12_140

waterdelen VRNK-boezem +

NL12_201

Alkmaardermeer

NL12_202

waterrijk 't Twiske

2

8

NL12_210

waterrijk Eilandspolder +

100000

2

2

2

96

NL12_220

waterrijk Wormer- en Jisperveld

100000

1

2

2

88

NL12_230

waterdelen polder Zeevang +

100000

2

2

2

92

NL12_240

waterrijk Krommenieer Woudpolder

2

92

NL12_250

waterrijk polder Westzaan

100000

1

2

2

70

NL12_260

waterrijk Waterland +

200000

1

5

4

1060

NL12_280

waterdelen polder Assendelft (NW)

100000

2

54

NL12_311

waterdelen de Schermer-Noord

2

9

NL12_312

waterdelen de Schermer-Zuid

2

2

NL12_320

waterdelen Beemster

2

22

NL12_330

waterdelen Purmer +

2

9

NL12_340

waterdelen Wijdewormer

2

2

NL12_401

Geestmerambacht

NL12_415

waterdelen polder Heerhugowaard

NL12_425

waterdelen polder Geestmerambacht

NL12_440

waterdelen polder Vier Noorder

6
3

45000

50000

1
1,5
1

5,8
3

10

Koggen -3,70

1

waterdelen polder Grootslag +

NL12_510

waterdelen Wieringermeer-West +

1,7

NL12_530

waterdelen polder Wieringerwaard

2

NL12_540

waterdelen Anna Paulownapolder laag

1

NL12_560

waterdelen Wieringen +

NL12_610

waterdelen polder Eijerland +

NL12_620

waterdelen Waal en Burg en het

10

13,2

1
7

Noorden +

1

8

waterdelen Gemeenschappelijke
polders +

NL12_710

20

waterdelen polder Vier Noorder

NL12_450

NL12_630

1
1

3
1

Koggen -2,20
NL12_445

uitvoeren onderzoek

Extra maatregelen
(art 11-5)

Waterlichaam

stuks

overige
beheermaatregelen
km

uitvoeren actief vegetatie- /
waterkwaliteitsbeheer

km

ha

Aanvullende
maatregelen
(art 11-4)
stuks

uitvoeren actief visstands- of
schelpdierstandsbeheer

vispasseerbaar maken
kunstwerk

stuks

stuks

aanpassen waterpeil

stuks

overige
inrichtingsmaatregelen

aanpassen inlaat /
doorspoelen /
scheiden water

m3

21,3

stuks

verwijderen
(verontreinigde) bagger

km

5

km

saneren uitlogende
oeverbescherming

stuks

verbreden / nvo; langzaam
stromend / stilstaand water

overige
emissiereducerende
maatregelen

aanpakken
riooloverstorten
stuks

Regulering
waterbeweging
en
hydromorfologie
(art 11-3i)

Maatregelen
Diffuse bronnen
(art 11-3h)

SGBP

Puntbronnen
(art 11-3g)

Omvang maatregelen

8

waterdelen Uitgeester- en
Heemskerkerbroekpolder +

1

NL12_720

waterdelen Castricummerpolder +

NL12_730

waterdelen Groot-Limmerpolder +

NL12_740

waterdelen Oosterzijpolder

NL12_750

waterdelen polders Egmondermeer +

NL12_760

waterdelen polders Bergermeer +

NL12_770

waterdelen Verenigde polders +

NL12_780

waterdelen Hargerpolder +

NL12_810

waterdelen Westerduinen / PWN

NL12_820

waterdelen duingebied Zuid NHN

NL12_830

waterdelen duingebied Noord NHN +

5000

NL12_840

waterdelen duingebied Texel

5000

NL12_520

waterdelen Wieringermeer-Oost +

Totaal

3,3
1
2

2

0,4
0,7

1

1,6
0,4

3

5

1000
1

500

11,5
1

1

1

806500

18

8

41

112,4

3,6 45

1

30 1637,2

1

Overzicht resultaatverplichte maatregelen
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5.9 Overige maatregelen

Afvoeren snoeiafval etc.
Inrichting en onderhoud van natuurvriendelijke oevers
Kunstwerken vispasseerbaar maken
Herstel proﬁel duinrellen
Natuurvriendelijk schonen watergangen
Vervangen duikers door grotere of ecoduikers
Opheffen kopsloten
Bufferstroken, spuitvrije zones, akkerrandenbeheer

Aantal

Eenheid

11.376

m3

101

km

11

kunstwerken

7.000

m

81.962

m

270

m

29

stuks

7

ha

Overzicht overige maatregelen
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5.10 Onderzoeksmaatregelen
Uitvoering voor 2010
Naam onderzoek

Inschatting kosten

In samenwerking met

Aangedragen door

1.

Onderzoek naar realisatiekans en
effectiviteit rietmoeras/helofytenfilter en
defosfateringsinstallaties
(overgangspunten polder/boezem)

100.000

Boezem/Noordkop/
West-Friesland/
Noord-Kennemerland

2.

Onderzoek naar effectiviteit
(kwaliteits)baggeren: hoeveel baggeren
waterbodems is nodig conform behoeften
vanuit de KRW. Dus vanuit
waterkwantiteitseisen aanvullend op de
huidige Keur vereisten (algemeen) en
haalbaarheid extra baggeren in stedelijk
slibrijk water (bv. Schagen)

150.000

Alle regio’s

3.

Effectieve maatregelen rwzi’s (koppelen
aan huidig optimalisatie programma)

200.000

Boezem

4.

Onderzoek visbeheer:
gewenst visstandbeheer
ontwikkelen paaigebieden
(oppervlak + waar)

60.000

West-Friesland/
Noordkop

5.

Onderzoek naar effecten en haalbaarheid
slibvangen

10.000

Boezem

6.

Onderzoek naar aanpassing
waterhuishouding (diverse maatregelen)

7.

Onderzoek naar gecreosoteerde
beschoeiingen

30.000

8.

Onderzoek gladheidbestrijding

20.000

Provincie en
gemeenten

Noord-Kennemerland

9.

Onderzoek hergebruik baggerspecie

100.000

Provincie en
gemeenten

Noord-Kennemerland

10.

Verder ontwikkelen KRW-verkenner
(loopt tot 2015)

150.000

Hoogheemraadschap

11.

Onderzoek effecten actief biologische
beheer

150.000

Boezem

12.

Onderzoek fauna uittreed plaatsen

10.000

Boezem

13.

Onderzoek effecten afwenteling PAKs,
TBT, Cu, Stikstof (bronnen onderzoek,
inschatten effect generiek beleid,
definiëren aanvullende maatregelen)

30.000

14.

Onderzoeksmaatregel om het inlaten van
‘vervuild’ boezemwater te beperken en
doorspoelen met gebiedsvreemd water te
beperken

50.000

15.

Onderzoek KRW Bloembollen
(communicatie & handhaving voor
zorgvuldige bestrijdingsmiddelengebruik
en sanering van emissies
gewasbeschermingsmiddelen op erf)

‘Van veilige dijken tot schoon water’

200.000

Financiering via
Innovatie KRW
Bollenteelt

Noordkop/West-Friesland

West-Friesland/Boezem/
Noordkop

RWS

Hoogheemraadschap/RWS

Laag Holland

Provincie, gemeenten
en waterschappen
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Uitvoering 2010-2012
Naam onderzoek

Inschatting kosten

In samenwerking met

Aangedragen door

50.000

Provincie/gemeenten

Noordkop/Boezem

1.

Onderzoek naar beperking van
bestrijdingsmiddelen

2.

Reallocatie gemalen

200.000

3.

Onderzoek naar gevolgen nieuw
peilbeheer IJsselmeer en Markermeer op
waterhuishouding in gebied HHNK

200.000

4.

Onderzoek mogelijkheden extra
afkoppelen

5.

Boezem
Afstemmen met
Rijkswaterstaat

West-Friesland/Noordkop

75.000

Gemeenten

Noord-Kennemerland

Onderzoek hergebruik landbouwwater

50.000

Agrarische sector

Noord-Kennemerland

6.

Onderzoek alternatieve bestrating

50.000

Gemeenten

Noord-Kennemerland

7.

Onderzoek blauw-groene diensten

50.000

Agrarische sector

Noord-Kennemerland

8.

Onderzoek effecten afwenteling PAKs,
TBT, Cu, Stikstof (excl. metingen)

20.000

RWS

Hoogheemraadschap/RWS

In samenwerking met

Aangedragen door

Uitvoering 2012-2015
Naam onderzoek
1.

Mogelijkheden en effectiviteit flexibel
peilbeheer

2.

Nutriënten pilot gericht op:
Effectgerichte landbouwmaatregelen
Mogelijkheden reductie mestgift naast
wettelijke verplichtingen
Meststofsamenstelling in relatie tot
bodemtype

3.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor
extensivering/functieverandering van de
landbouw gericht op verminderde
belasting oppervlaktewater

4.

5.

118

Inschatting kosten
100.000

Financieren
onder
nutriëntenpilots

Boezem

HHNK en provincie

West-Friesland/
Noord-Kennemerland/
Noordkop

100.000

Provincie

West-Friesland/
Noord-Kennemerland/
Laag Holland

Quick-scan naar wenselijkheid en
haalbaarheid van bufferstroken breder
dan wettelijk is verplicht

30.000

Provincie

West-Friesland

Onderzoek effecten afwenteling PAKs,
TBT, Cu, Stikstof (combineren met
onderzoek inzetten vierde trap
zuiveringen)

30.000

RWS

Hoogheemraadschap/RWS
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5.11 Functiefaciliteringskaarten
Stedelijk gebied en bedrijventerrein
Als ‘geschikt’ zijn geclassiﬁceerd:
s GEBIEDEN MET EEN HOOGSTE VEILIGHEID TEGEN GRONDWATER TOT AAN MAAIVELD    JAAR EN EEN GROOTSTE
VEILIGHEID TEGEN INUNDATIE    JAAR 
s EEN DROOGLEGGING VAN MINIMAAL   M NORM MAAR BIJ VOORKEUR   M GEWENSTE DROOGLEGGING 
s EEN ONTWATERINGDIEPTE VAN MINIMAAL   M GEDURENDE MAXIMAAL  DAGEN MET EEN HERHALINGSTIJD VAN 4  JAAR
bij nieuwbouw en van minimaal 0,70 m ter plaatse van bestaande bebouwing met traditionele kruipruimte;
s GEBIEDEN WAAR GEEN OPHOGING VAN HET MAAIVELD NODIG IS ZAND EN KLEIGEBIEDEN MET EEN GRONDWATERTRAP ))) 
Matig geschikt
s 'EBIEDEN WAAR OPHOGING VAN HET MAAIVELD OF ANDERE AANVULLENDE VOORZIENINGEN NODIG ZIJN VOOR WATERNEUTRAAL
BOUWEN ZAND EN KLEIGEBIEDEN MET EEN GRONDWATERTRAP  ))) 
Weinig geschikt
s 'EBIEDEN MET BELANGRIJKE BODEMDALING OMDAT DEZE ALLEEN DOOR GROTE INSPANNING GESCHIKT ZIJN TE MAKEN 
s 'EBIEDEN TEN BEHOEVE VAN VASTHOUDEN GRONDWATER TEGEN WATERTEKORT ZIE KAART TRITSMAATREGELEN WATERTEKORT
als gevolg van extra nodige voorzieningen respectievelijk aantasting van het functioneren van het watersysteem.
s   LAAGSTE POLDERGEBIEDEN ZIE KAART TRITSMAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST IN VERBAND MET RESERVERING VAN
deze gebieden voor berging van piekafvoer.
s 'EBIEDEN WAAR VERHOOGDE RISICOS VOOR INUNDATIE BESTAAN ZIE KAART PROBLEMATIEK WATEROVERLAST POLDERS 
Aanvullende voorwaarden bij inrichting om aan de gewenste criteria te voldoen.
s Geen verlaging van grondwaterstand en waterpeil, dus ophogen in gebieden waar vereiste drooglegging
en ontwateringdiepte niet worden gehaald, dan wel toepassen van alternatieve bouwwijze, zoals
drijvende woningen.
s 6ASTHOUDEN EN BERGING PIEKAFVOER BINNEN EIGEN GEBIED OF AANLIGGEND GEBIED OP HETZELFDE PEIL EVENTUEEL
in combinatie met inﬁltratie (wadisystemen); gebieden waar thans reeds sprake is van belangrijke risico’s voor
inundatie (zie kaarten faalkansen wateroverlast).
s 4OEPASSEN VAN KRUIPRUIMTELOOS BOUWEN WAAR ONTWATERINGDIEPTE VAN   M NIET WORDT GEHAALD
s "IJ DE INRICHTING BIJ VOORKEUR TOESTAAN VAN GROTERE PEILDYNAMIEK
s "ENODIGDE INSPANNING
s MINIMAAL MEEST GESCHIKT IN ZAND EN KLEIGEBIEDEN MET EEN GRONDWATERTRAP )))
s GEMIDDELD MATIG GESCHIKT IN OVERIGE ZAND EN KLEIGEBIEDEN
s HOOG WEINIG GESCHIKT IN VEENGEBIEDEN MET EEN STERKE AUTONOME MAAIVELDDALING
Landbouw
De geschiktheidsklassen in de functiefaciliteringskaart Landbouw zijn gebaseerd op bodemtype en grondwaterstand
met gebruikmaking van de zogenoemde HELP-methode (zie onderstaande tabel), uitgedrukt in toepasbare typen
LANDBOUW MET EEN OPBRENGSTDERVING DOOR WATEROVERLAST OF WATERTEKORT VAN MINDER DAN  TEN OPZICHTE VAN HET
potentiële maximum productieniveau.
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Geschiktheid landbouw in relatie tot bodemtype en grondwatertrap
Grondwatertrap:

I

II

II*

III

III*

IV

V

V*

VI

VII

VII*

Bodemtype

Geschiktheid*

V

Veengronden

m

m

g

g

ag

tag

g

ag

ag

g

g

W

Moerige gronden

m

m

g

g

ag

tag

g

ag

ag

g

g

K1

Zavel en klei binnen 80 cm op veen

m

m

g

g

ag

ag

ag

ag

ag

g

g

K2

Zavel en klei binnen 80 cm op zand

m

m

g

g

ag

ag

ag

ag

ag

g

g

zware ondergrond

m

m

g

g

ag

ag

g

ag

ag

g

g

K5

Homogene of licht aﬂopende zavel en klei

m

m

ag

ag

ag

ag

ag

ag

ag

g

g

(

0ODZOL MET ZWARTE BOVENGROND   CM

M

M

AG

AG

AG

TAG

AG

TAG

AG

G

G

H2

Podzol met zwarte bovengrond 30-50 cm

m

m

g

g

ag

tag

ag

tag

ag

g

g

Z1

Overige zandgronden met zwarte
M

M

AG

AG

AG

TAG

AG

AG

AG

G

G

BOVENGROND   CM

M

M

AG

AG

AG

TAG

AG

TAG

TAG

G

G

Leemgronden

m

m

g

g

ag

tag

ag

tag

ag

g

g

K3/4 Zavel en klei met zware tussenlaag of

BOVENGROND   CM
Z2

L

Overige zandgronden met zwarte

*) Geschikt voor genoemde landbouwvormen bij depressie landbouwopbrengst kleiner dan 30 % van het
potentiële maximum productieniveau (vastgesteld op basis van HELP-tabellen)

Overige aspecten geschiktheid landbouw
Landbouwfunctie
(hoogste niveau)

Gewenste maximum
concentratie chloride in
oppervlaktewater

Gewenste
maximum
frequentie
grondwateroverlast

Gewenste
maximum
frequentie
Inundatie *

Negatieve
belasting
oppervlaktewater
omgeving

BG "OLLENGLASTUINBOUW

  MG#LL

   JAAR

   JAAR

:EER STERK

T

4UINBOUW

 MG #LL

   JAAR

   JAAR

3TERK

A

!KKERBOUW

  MG #LL

   JAAR

   JAAR

3TERK

G

'RASLANDVEETEELT

  MG #LL

   JAAR

   JAAR

-ATIG

M

-ARGINAAL GRASLAND

  MG #LL

   JAAR

   JAAR

'ERING

*) Bij risico’s van inundatie met zout water is het schaderisico veel groter en zijn lagere overschrijdingsfrequenties
gewenst.
m
g
a
t
b

marginaal grasland met nevenfunctie natuur
grasland/veeteelt
akkerbouw
tuinbouw
bollenteelt (niet te beoordelen op uitsluitend bodemtype en grondwatertrap)

Gebieden geschikt voor tuinbouw en landbouw zijn in principe ook geschikt voor de zogenoemde ‘reizende
bollenkraam’.
Bollenteelt
Het zoekgebied voor nieuw bollengebied wordt beoordeeld op andere criteria dan de bovengenoemde
landbouwvormen.
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s
s
s
s

(ET BETREFT DE GEBIEDEN WAAR HET GRONDWATERNIVEAU DOOR NATUURLIJKE AANVOER VAN GRONDWATER OP PEIL KAN
worden gehouden (gebieden met huidige grondwatertrappen II, II*, III en III*).
$E BODEMTYPEN ZIJN ZAVEL OF ZAND
$E GEBIEDEN ZIJN NIET GELEGEN IN DE LAAGSTE POLDERGEDEELTEN BESTEMD VOOR WATERBERGING
)N DE GEBIEDEN MET AANVOER VAN ZOUT KWELWATER IS SLECHTS IN BEPERKTE MATE BOLLENTEELT MOGELIJK BIJ TEELT OP EEN
‘zoetwaterlens’ (zie maatregelen Watertekort-Vasthouden).

In de nabijheid van een ‘brongebied’ is de toepassing van bollenteelt minder gewenst (maar wel mogelijk) in
verband met negatieve effecten op de waterkwaliteit.
Natuur
Methodiek
De faciliteringskaart voor natuur geeft aan welke mate van inspanning door de waterbeheerder nodig is om de
hydrologische randvoorwaarden voor de gewenste natuurwaarden te realiseren. Dit wordt uitgedrukt in een
classiﬁcatie: van ‘meest geschikt’ tot ‘minst geschikt’. De mate van benodigde inspanning is daarbij in algemene zin
direct gerelateerd aan de huidige geschiktheid voor de gewenste natuur.
De facilitering wordt gericht op de mogelijke ontwikkeling van natte natuurwaarden, omdat deze een directe
relatie hebben met het waterbeheer en vanuit zeldzaamheidsoogpunt in het algemeen het meest gewenst zijn.
De mogelijkheden voor de ontwikkeling van natte natuur worden met name bepaald door de kwaliteit van de
bodem en kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Dit zijn de basissysteemkenmerken. In het algemeen is de
geschiktheid groter naarmate de grondwaterstand hoger is en naarmate de voedselrijkdom en het chloridengehalte
van water en bodem lager zijn. Deze randvoorwaarden kunnen worden gerelateerd aan de volgende kaartbeelden.
Criterium
'RONDWATERSTAND
"ODEMKWALITEIT
'RONDWATERKWALITEIT
/PPERVLAKTEWATERKWALITEIT

Kaart
s +WEL EN INlLTRATIEGEBIEDEN
s ,AAGGELEGEN GEBIEDEN
s (UIDIG LANDGEBRUIKBESTEMMING
s +WEL EN INlLTRATIEGEBIEDEN
s 3YSTEEMKENMERKEN WATERKWALITEIT
s 4OENAME DOORSPOELBEHOEFTE 

Bodemkwaliteit
De realiseringsmogelijkheden voor natuur worden sterk bepaald door het huidige landgebruik. In intensieve
landbouwgebieden is de bodem vermest en mogelijk verontreinigd. Daar zal meer inspanning nodig zijn om een
goed natuurkwaliteit te realiseren dan in gebieden waar een extensievere gebruiksfunctie aanwezig is.
Op de plaatsen waar momenteel al natuur aanwezig is, is natuur het gemakkelijkst te faciliteren, omdat hier de
basisrandvoorwaarden al aanwezig zijn. Landbouwgebieden kunnen ook na verandering van bestemming een
negatieve invloed blijven uitoefenen op de natuur, bijvoorbeeld door de zogenoemde nalevering van stoffen.
Kwaliteit grondwater
In het beheersgebied van het hoogheemraadschap is de kwel over het algemeen zeer voedselrijk. Voor de meeste
natuurtypen is dat ongewenst. Sterke kwel wordt in het algemeen niet beschouwd als een positieve indicatie, met
uitzondering van de binnenduinrand.
In de toekomst neemt bovendien het zoutgehalte van het grondwater toe. De doorspoelbehoefte voor de toekomst
geeft een indirecte indicatie van geschiktheid van gebieden in relatie tot het zoutbezwaar.
Grondwaterstanden
Permanent hoge grondwaterstanden zijn het gemakkelijkst te realiseren in gebieden met kwel. Gezien de
voedselrijkdom van het grondwater is echter kwel tot in het maaiveld niet gewenst. In dit opzicht zijn zwakke
kwelgebieden het meest geschikt, omdat zich hier een zoetwaterlens kan opbouwen.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Waar de huidige waterkwaliteit relatief goed is, is het gemakkelijker natuur te faciliteren dan waar de huidige
waterkwaliteit slecht is. In dit opzicht scoren brongebieden beter dan tussengebieden en benedenstroomse gebieden.
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Functiefacilitering permanente bollenteelt op zand

(klik voor vergroting)
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Functiefacilitering landbouw

(klik voor vergroting)
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Functiefacilitering natuur

(klik voor vergroting)
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Functiefacilitering stedelijk gebied
Functiefacilitering
en bedrijventerreinlandbouw

(klik voor vergroting)
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5.12 Ontwerpuitgangspunten bij dijkverbeteringen
In tegenstelling tot onderhoudswerkzaamheden worden verbeteringswerken niet uitgevoerd om aan bestaande
normen en/of voorwaarden te voldoen, maar juist aan nieuwe normen en/of randvoorwaarden. Daarbij wordt in
het ontwerp van de waterkering rekening gehouden met het vereiste onderhoud gedurende de levensduur. Hierbij
spelen factoren als inspanning en kosten van het onderhoud een belangrijke rol.
Bij dijkverbetering of groot onderhoud geldt een aantal randvoorwaarden. Bij het bepalen van alternatieven of het
vaststellen van maatregelen worden de volgende uitgangspunten in acht genomen.
Normen
Een waterkering moet minimaal voldoen aan de vastgestelde normen die aan de waterkering zijn toegekend. Deze
normen zijn vastgelegd in de Waterwet en de provinciale Waterverordening. Als geen normen zijn toegekend,
geldt het leggerproﬁel als uitgangspunt. Bij versterkingen en maatregelen voor groot onderhoud wordt uitgegaan
van een ontwerp dat vele jaren mee moet kunnen. Daarvoor worden in de ontwerprandvoorwaarden zaken
verdisconteerd als de te verwachten waterspiegelstijging, de polderpeildaling, de bodemdaling en de kruindaling
binnen de planperiode. De uitgangspunten voor een ontwerp zijn daarmee zwaarder dan die voor een toetsing aan
de norm.
Ontwerpperiode
Een waterkering wordt aangelegd voor een lange termijn. Bij primaire keringen geldt in principe voor gronddijken
een ontwerpperiode van 50 jaar en voor constructies een ontwerpperiode van 100 jaar. Het verschil tussen deze
periodes is gebaseerd op een economische optimalisatie van de onderhoudskosten. Aanpassing van een gronddijk
is aanzienlijk goedkoper dan aanpassing of vervanging van een constructie. Daarom wordt een constructie zo
ontworpen dat deze 100 jaar voldoet aan de ontwerpuitgangspunten.
Bij regionale keringen gelden dezelfde ontwerpperioden, tenzij - bijvoorbeeld vanwege de slappe ondergrond op voorhand duidelijk is dat een ophoging voor een planperiode van 50 jaar niet haalbaar is. Het is dan
kosteneffectiever om de kruinzakkingen in meerdere fasen te compenseren.
Uitvoering in grond
Maatregelen worden primair gezocht in de uitvoering met grond. Deze maatregelen zijn namelijk duurzaam. Met
dat begrip wordt bedoeld dat grondconstructies in de toekomst eenvoudig zijn aan te passen aan veranderende
randvoorwaarden en externe omstandigheden. Een toekomstige maatregel moet zonder kapitaalvernietiging
en zonder grote inspanningen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn dijken van grond over het algemeen
goedkoper qua aanleg en onderhoud.
Het hoogheemraadschap streeft naar zo min mogelijk ‘vreemde’ waterkerende constructieve objecten in een
waterkering. Dergelijke harde keermiddelen zijn moeilijk aanpasbaar en niet ﬂexibel ten aanzien van zettingen. Als
uitvoering in grond praktisch gezien niet mogelijk is, wordt overgegaan tot constructieve oplossingen (in combinatie
met grond).
Nieuwe technieken
Het hoogheemraadschap gaat behoudend om met nieuwe (constructieve) dijkverbeteringstechnieken. Die moeten
zich eerst bewezen hebben. Met veiligheid kan immers niet worden geëxperimenteerd. Het hoogheemraadschap
wil wel een positieve bijdrage leveren aan innovatief onderzoek aan dijken.
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