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1

Inleiding

1.1 Aanleiding
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan de werking van de watertoets, conform de
afspraak in het NBW-actueel, te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee de kennis over de
meest effectieve werking van de watertoets vergroten. In 2010 is, in een eerste fase van de
evaluatie, bekeken welke hoofdvragen deze evaluatie zou moeten beantwoorden. Uit deze
voorstudie kwam naar voren dat de watertoets vooral op inrichtingsniveau veel wordt
toegepast. Over de toepassing op een meer strategisch niveau, waarbij onder andere
locatiekeuzen worden gemaakt, is minder bekend. In 2011 is daarom, in de tweede fase
van de evaluatie, bekeken hoe water in ruimtelijke plannen op strategisch niveau wordt
meegenomen en welke rol de watertoets op dat niveau speelt.
De doelstelling van de landelijke evaluatie watertoets sluit goed aan bij de doelstellingen
van SKINT, mede omdat ook binnen SKINT de evaluatie van een watertoetstraject was
voorzien. SKINT is een Interreg IV-programma dat gericht is op het verbeteren van de
communicatie tussen de werelden van water en ruimte, door te bevorderen dat een
multidisciplinaire taal wordt gesproken. SKINT staat voor Skills Integration and New
Technologies. Het project omvat drie pakketten: communicatie, duurzaamheid en
training. Vanuit die pakketten heeft SKINT geld beschikbaar voor opleiding, cursussen en
kennisuitwisseling in de regio.
In het kader van de landelijke evaluatie watertoets zijn in de periode maart-juni twaalf
cases geanalyseerd. SKINT heeft het consortium opdracht gegeven om het project
Noorderwelf, waarbinnen de ontwikkeling Saendelft ligt, mee te nemen als dertiende case
in de evaluatie. De gekozen aanpak is identiek aan die in de andere cases. In voorliggend
rapport zijn de resultaten van deze case-analyse opgenomen.
1.2 Doel en werkwijze
Het doel van de casestudies is meervoudig. De casestudies zijn er enerzijds op gericht
inzichten te genereren over de wijze waarop in de praktijk in strategische ruimtelijke
projecten met water wordt omgegaan en hoe dat kan worden verklaard. Oogmerk daarbij
is, om hierop met bij de casus betrokkenen te reflecteren en daarvan te leren.
Anderzijds vormen de casestudies de basis voor een regionale en landsbrede analyse
van de rol van water in strategische ruimtelijke projecten. Ook de daaraan gerelateerde
handelingen en interacties, en de betekenis van wettelijke en institutionele condities die
daarbij een rol spelen komen aan bod.
Deze casusrapportage is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is een
dossierstudie uitgevoerd waarin op basis van de beschikbare documenten een eerste
beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met verschillende
betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resultaten
daarvan vanuit het gezichtspunt van de verschillende actoren in beeld gebracht. In
een derde stap hebben de onderzoekers vervolgens op basis van de dossierstudie en
de interviews het planproces gereconstrueerd, met name in relatie tot wateraspecten.
Daarbij zijn dwarsverbanden gelegd en zijn mogelijke verklaringen gegeven voor het
verloop van het planproces.
Een eerdere versie van deze rapportage vormde de basis voor een reflectieworkshop
met de betrokken actoren. In de workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre
de rapportage voor betrokkenen herkenbaar en verhelderend is. Vervolgens werd het
verloop van het beschreven proces gezamenlijk geanalyseerd en kwam de vraag aan de
orde wat hiervan, met het oog op de toekomst, kan worden geleerd en tot welke verdere
onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding geeft. Correcties en aanvullingen die in
de workshop naar voren kwamen, zijn in de tekst verwerkt.
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1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van Noorderwelf beschreven en
de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn, genventariseerd. Ook wordt een globaal
beeld van de organisatie en de chronologie van het planproces gegeven. In hoofdstuk
3 worden de bij de totstandkoming van het plan betrokken actoren beschreven en hun
(initile) insteek en belangen in kaart gebracht. Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de
dynamica van het proces waarin het plan tot stand is gekomen. Daarbij ligt het accent op
wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden op dit laatste punt verklaringen gegeven en wordt
specifiek aandacht besteed aan de rol van de watertoets in het planproces.
In voorliggende rapportage wordt de interpretatie van dit proces, en de wijze waarop
water daarin aan de orde komt, door het evaluatieteam van Grontmij en Erasmus
Universiteit weergegeven.
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2

Het programma Noorderwelf

2.1 Opgave
Het programma Noorderwelf bestaat uit de ontwikkeling van woningen en groen en
een aantal andere functies in de gemeente Zaanstad, tussen Krommenie en Assendelft.
Het programma omvat de deelprogrammas: Saendelft, Poort Clam Dycke, Kreekrijk,
de Overhoeken en De Omzoom. Deze deelprogrammas zijn of worden in verschillende
perioden gerealiseerd.
Het deelprogramma Saendelft is het oudst en komt voort uit de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening Extra (VINEX) uit 1992. Er worden 5.000 woningen gerealiseerd in de twee
deelgebieden Waterrijk en Parkrijk, waarin ook een centrumgebied ligt met winkels en
zorgvoorzieningen, de basisscholen en de brede school.
Poort Clam Dycke is het noordelijke knooppunt met de Jan Brassertunnel, het
Trias-VMBO met een sportcentrum en het nieuwe station Krommenie-Assendelft. Al
deze voorzieningen zijn inmiddels gerealiseerd en behoren niet meer tot het programma
Noorderwelf.
In 1997 is in het kader van de actualisering van de VINEX (VINAC) een extra taakstelling
van 1.500 woningen afgesproken voor Saendelft. Hiervoor wordt op dit moment het
deelgebied Kreekrijk ontwikkeld.
De Omzoom is een apart plan voor een groengebied naast de stadsuitbreiding. In De
Omzoom liggen onderdelen van het Strategisch Groen Project tussen IJ en Z. In het
gebied wordt ook waterberging gerealiseerd. Daarnaast speelt de mogelijke doortrekking
A8-A9 door dit gebied en zullen sportvoorzieningen hier een plek krijgen. Ook zal op een
paar plaatsen in De Omzoom, aan de kant van de Noorderveenweg, nog woningbouw
plaatsvinden: de Overhoeken. Deze woningen komen in De Omzoom, maar maken feitelijk
onderdeel uit van Saendelft.
2.2 Wateraspecten
Interessant aan de case Noorderwelf is dat de deelprogrammas in verschillende perioden
tot ontwikkeling zijn gekomen. Daardoor ontstaat een goed beeld van de wijze waarop in
de loop der tijd met water in ruimtelijke ontwikkelingen is en wordt omgegaan. Daarbij
spelen wateraspecten als:
Water als locatiekeuzeprincipe;
Water als inrichtingsprincipe;
Water als ruimtelijk fenomeen (ruimtelijke kwaliteit).
In 2001 heeft al eerder een evaluatie plaatsgevonden van de wijze waarop water in de
plannen voor Saendelft een rol heeft gespeeld (Werkgroep IWB e.a., 2001). Deze evaluatie
grijpt terug tot de VINEX (1992) en vormt daarmee een dankbare aanvulling en verdieping
op de informatie die via de interviews is verzameld.
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2.3 Chronologie
Onderstaande tabel geeft een chronologisch overzicht van de belangrijkste stappen in het
planvormingsproces.
Tabel 1. Chronologisch overzicht planvorming Noorderwelf
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX): nieuwe woningbouwlocatie 1992
vastgelegd: 5.000 woningen.
MER locatiekeuze
Start ontwikkeling VINEX-locatie Saendelft

1994

Stedenbouwkundige hoofdstructuur vastgelegd in bestemmingsplan en
convenant

1996

GEM Saendelft Beheer b.v. gaat van start

1997

Actualisering VINEX (VINAC): mogelijke extra woningbouwopgave 1.500
woningen, samen met de groenopgave (strategisch groen project)

1997

Goedkeuring bestemmingsplan door provincie

1999

Instelling werkgroep Integraal Waterbeheer Saendelft

1999

Forbo-impasse; uitvoering evaluatie Omgaan met water in Saendelft

2000

Zaans Meerjaren Ontwikkelprogramma 2005-2009

11-2004

Dansen op het veen (ruimtelijke structuurschets van Zaanstad 2010-2015)

4-11-2005

Waterplan Zaanstad vastgesteld

1-03-2006

Groengebied De Omzoom, voorlopig ontwerp inrichtingsplan (Vista) gereed

11-2006

Groengebied De Omzoom, geactualiseerd ontwerp inrichtingsplan (Vista)

06-2009

Voorontwerp bestemmingsplan De Omzoom vastgesteld

21-07-2010

MER en watertoets De Omzoom

27-07-2010

R a p p o r ta g e C a s u s
Noorderwerf

- 10 -

3

Actoren en interactie

3.1 Actoren
Hier worden de belangrijkste actoren rond het plan weergegeven en gekarakteriseerd.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen shareholders en stakeholders. Shareholders
hebben een direct belang bij de uitvoering van het plan en zetten daartoe financile
en instrumentele middelen in. Stakeholders hebben een direct of indirect belang bij
uitvoering van het plan en voelen zich sterk betrokken bij, of geraakt door het plan en
wensen op dat plan invloed uit te oefenen.
Shareholders

Stakeholders

 Gemeente Zaanstad
 GEM Saendelft Beheer b.v.
 Betrokken ontwikkelaars Kreekrijk
(Noorderweg en Vos)
 Provincie Noord-Holland
 Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

 Bewoners
 Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer

3.2 Shareholders
Gemeente Zaanstad
Wie: De gemeente ontwikkelt een nieuwe woningbouwlocatie, volgend op VINEX en
VINAC. De gemeente heeft daartoe een (VINEX)convenant met het Rijk gesloten.
Organisatie: Binnen de gemeente is de programmamanager Noorderwelf
verantwoordelijk voor het programma, met daaronder aan aantal procesmanagers per
deelgebied. Verantwoordelijke wethouder voor programma Noorderwelf is de heer Olthof
(met als portefeuille Wonen, Financin, Sport, Recreatie Noorderwelf, Locoburgemeester
en Monumenten). Daarnaast is wethouder Linnekamp betrokken, vanuit zijn portefeuille
Natuur en Landschap.
Belang en strategie: De betrokkenheid van de gemeente verschilt per deelgebied.
In de VINEX-deelgebieden Saendelft Waterrijk en Saendelft Parkrijk is de gemeente
50%-aandeelhouder in de GEM Saendelft Beheer b.v., een publiek private samenwerking
(PPS) van gemeente en ontwikkelaars die dit gedeelte van Saendelft ontwikkelt;
Het VINAC-deelgebied Kreekrijk wordt door de betrokken ontwikkelaars zelf ontwikkeld
binnen kaders die door de gemeente worden gesteld. Daartoe wordt op dit moment
een anterieure overeenkomst voorbereid;
De Omzoom is een (RodS1) project dat door de provincie Noord-Holland wordt
getrokken.
GEM Saendelft Beheer b.v.
Wie: GEM Saendelft Beheer b.v. is een PPS van gemeente en ontwikkelaars die de
deelgebieden Waterrijk en Parkrijk van Saendelft (heeft) ontwikkelt.
Organisatie: GEM Saendelft is georganiseerd in een c.v./b.v.-vorm. GEM Saendelft Beheer
b.v. treedt op als beherend vennoot van GEM Saendelft c.v. Aandeelhouders van GEM
Saendelft Beheer zijn: gemeente Zaanstad (50%) en de ontwikkelconsortia OBAN en OGS
(50%).
OBAN is een samenwerkingsverband van AM Wonen, Bouwfonds Woningbouw,
Bouwbedrijf Van der Gragt en BAM Vastgoed. OGS is een samenwerkingsverband van
Noorderweg bouw- en exploitatiemaatschappij, Eigen Haard Olympus Wonen en Vos
Bouw- en exploitatiemaatschap. De GEM wordt geleid door een statutair directeur.
R a p p o r ta g e C a s u s
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Belang en strategie: Afspraken over realisatie zijn tot stand gekomen door
onderhandelingen tussen gemeente en ontwikkelaars en vastgelegd in een convenant,
stedenbouwkundige hoofdstructuur en uiteindelijk in de bestemmingsplannen. De
ontwikkeling vindt plaats volgens dit afsprakenkader. Afwijking daarvan betekent nieuwe
onderhandelingen.
Ontwikkelaars Kreekrijk
Wie: Kreekrijk wordt ontwikkeld door ontwikkelaar Noorderweg in samenwerking met
VBM Ontwikkeling (Vos) in Alkmaar en Eigen Haard in Amsterdam.
Organisatie: Noorderweg, Vos en Eigen Haard hebben allen eigen gronden in Kreekrijk
die zij zelf ontwikkelen. De gemeente overlegt met de ontwikkelaars in een gezamenlijk
overleg.
Belang en strategie: De ontwikkelaars zullen vasthouden aan de nog te maken afspraken
over kwaliteit, kwantiteit en financin in de anterieure overeenkomst.
Provincie Noord-Holland
Wie: De provincie is trekker van de ontwikkeling van De Omzoom.
Organisatie: De provincie heeft de uitvoering van de RodS-projecten voorlopig stilgelegd.
Belang en strategie: De provincie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
landelijk gebied, waarover in het kader van de WILG afspraken zijn gemaakt met het Rijk.
Ontwikkeling van De Omzoom is onderdeel van het Gebiedsperspectief van IJ tot Z en
wordt gefinancierd vanuit het programma RodS. Deze ontwikkeling is nu onzeker, omdat
het Rijk de financiering van RodS heeft stopgezet.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Wie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de regionale
waterbeheerder en is als functionele overheid verantwoordelijk voor het waarborgen van
de waterveiligheid, droge voeten en de beschikbaarheid van zoet water.
Organisatie: Het HHNK is in 2003 ontstaan uit een fusie van de vijf voorheen bestaande
waterschappen in Noord-Holland met het Hoogheemraadschap van Uitwaterende
Sluizen. De afdeling Beleid richt zich op strategische ontwikkelingen. De afdeling
Planvorming is betrokken bij plannen, ontwerp en inrichting voor ruimtelijke
ontwikkelingen (o.a. de watertoets). De afdeling Vergunningen verzorgt de uiteindelijk
vergunningverlening. Binnen de afdeling Planvorming zijn voor vier regios acht
regiocordinatoren werkzaam. Dit zijn allrounders die voor inhoudelijke vraagstukken
kunnen terugvallen op specialistische kennis binnen het HHNK.
Belang en strategie: Het HHNK is verantwoordelijk voor waterkwaliteits- en
waterkwantiteitsbeheer in het stedelijk gebied van Saendelft en De Omzoom. Via
de regiocordinatoren binnen de afdeling Planvorming wil het hoogheemraadschap
zo goed mogelijk aangesloten zijn bij alle relevante (korte en middellange termijn-)
ontwikkelingen in het beheersgebied. Het waterbeheerplan van het hoogheemraadschap
is daarbij leidend. De afdeling Beleid richt zich op de lange termijnontwikkelingen zoals
effecten van klimaatontwikkeling.
Het hoogheemraadschap geeft aan enerzijds wel aan tafel te willen zitten gedurende
het planproces om mee te denken en oplossingen aan te dragen, maar dat anderzijds
de kaders van het watersysteem wel heel belangrijk blijven. Uiteindelijk moet een
vergunning kunnen worden afgegeven en moet aan randvoorwaarden worden voldaan.
Binnen het hoogheemraadschap bestaan verschillende opvattingen over hoe de
waterbeheerder zich zou moeten opstellen t.o.v. participatie in ruimtelijke planprocessen.
De afdeling Planvorming bevindt zich tussen de afdeling Beleid (vrij denken en proactief
R a p p o r ta g e C a s u s
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participeren in het proces) en de afdeling Vergunningen (normatief ingesteld) in en
probeert een tussenweg te bewandelen. De betrokken regiocordinator van het HHNK
kiest er bewust voor om lang bij de plannen betrokken te blijven, om de risicos te
beheersen die zich voordoen bij de interne overdracht van dossiers.
3.3 Stakeholders
Bewoners
Wie: De bewoners van Assendelft en Krommenie en agrarirs/grondeigenaren in de streek
en later stadium ook de inwoners van Saendelft.
Organisatie: Een groep betrokken bewoners heeft zich verenigd in de vereniging OPA
(Open Polders Assendelft). Momenteel is deze vereniging minder actief.
Belang en strategie: De bewoners hechten aan de herkenbaarheid van het voor hen
vertrouwde landschap. Dit heeft, via enkele bewonersavonden, vooral zijn weerslag gehad
op de ontwerpen voor De Omzoom.
Recreatieschap
Wie: Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is de mogelijke
eindbeheerder van de natuur en het recreatieve groen dat aangelegd wordt in de Groene
Omzoom.
Belang en strategie: Tot op dit moment is nog onduidelijk welke organisatie eindbeheerder
wordt. Het recreatieschap is altijd nauw betrokken geweest bij het proces.
3.4 Organisatie
Binnen de gemeente is de programmamanager Noorderwelf verantwoordelijk voor
het programma. Per 1 juli 2011 zal er geen programmamanager meer zijn, omdat het
programma in afbouw is. Procesmanagers nemen deze taak dan over. In het verleden
bestond er een stuurgroep voor Noorderwelf. Inmiddels staan de kaders en daarom is de
stuurgroep ontbonden. Een interne procesgroep handelt diverse concrete zaken af (denk
aan onderwijs, voorzieningen etc.). De programmagroep Noorderwelf legt stukken ter
besluitvorming voor aan B en W of gemeenteraad.
Zoals eerder vermeld is voor de ontwikkeling van Saendelft Waterrijk en Parkrijk een
publiek private samenwerking (PPS) aangegaan met ontwikkelaars (GEM Saendelft). De
GEM wordt geleid door een statutair directeur.
Het deelgebied Kreekrijk wordt door de betrokken ontwikkelaars (Vos, Noorderweg
en Eigen Haard) zelf ontwikkeld. Zij werken nauw samen. De gemeente heeft hier een
kaderstellende rol en maakt in een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaars
afspraken over de wijze van ontwikkelen.
In het kader van de stedelijke ontwikkeling functioneert sinds 1999 de werkgroep
Integraal Waterbeheer Saendelft, waarin de gemeente, GEM, ontwikkelaars en
hoogheemraadschap ambtelijk vertegenwoordigd zijn. Doel van deze werkgroep is om
waterzaken integraal af te stemmen en een voorspoedige uitvoering van Saendelft te
bevorderen.
De Omzoom staat organisatorisch en financieel los van de ontwikkeling van de
woongebieden. De provincie Noord-Holland is trekker van deze ontwikkeling, concrete
uitwerking vindt plaats door de Dienst Landelijk Gebied. Voor De Omzoom functioneert
een projectoverleg waarin de gemeente, het hoogheemraadschap, het recreatieschap en
de DLG vertegenwoordigd zijn.
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4. Procesreconstructie
4.1 Inleiding
In het proces rond de ontwikkeling van Saendelft en Noorderwelf zijn de volgende fasen
te onderscheiden.
Start VINEX-locatie Saendelft begin jaren negentig;
Structuurfase midden jaren negentig, resulterend in convenant;
GEM Saendelft start werkzaamheden met ingang van 1997;
Forbo-impasse en herijking convenant, 2000.
Deze zijn in dit hoofdstuk bschreven. Tevens is in dit hoofdstuk de rapportage Omgaan
met water in Saendelft (Werkgroep IWB e.a., 2001) samengevat:
4.2 Start VINEX-locatie Saendelft
De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) verscheen in 1992. In de VINEX
speelt water nauwelijks een rol bij locatiekeuzevraagstukken. Op basis van de VINEX
wijzen (regionaal samenwerkende) gemeenten locaties aan voor woningbouw. Ook
voor de Zaanse gemeenten ligt er een woningbouwopgave. Dit wordt het huidige
Saendelft tussen Wormerveer en Assendelft. Om Assendelft-Noord (zo heette Saendelft
destijds) planologisch mogelijk te maken, heeft de provincie in maart 1994 een partile
herziening streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voor Zaanstad vastgesteld.
Hiervoor is o.a. een MER gemaakt. In de MER zijn vier locaties tegen elkaar afgewogen:
Assendelft-Noord, Guisveld, Westzijderveld en Oostzanerveld (gemeente Oostzaan). De
provincie heeft gekozen voor Assendelft-Noord. In de MER is een hoofdstuk gewijd aan
inrichtingsaspecten, zoals zelfreinigende watersystemen. Daarnaast is het wateraspect
voor Saendelft verder onderzocht, wat blijkt uit een haalbaarheidstoets Wijkwatersysteem
Assendelft-Noord (door de Grontmij opgesteld in september 1994) en een Facetstudie
Groen en Water als vervolg hierop.
Inmiddels hebben marktpartijen op grote schaal grond aangekocht in de beoogde locatie.
Uitgangspunten en toekomstbeeld voor Saendelft (op dat moment de twee deelgebieden
Waterrijk en Parkrijk) komen tot stand in sessies met gemeente, provincie, Ministerie van
VROM en ontwikkelaars. Water komt daarbij naar voren als beeldbepalend fenomeen
(onderscheid Waterrijk - Parkrijk), terwijl er ook oog is voor waterkwaliteit.
De toenmalige waterschappen waren bij deze sessies niet aanwezig, maar werden
genformeerd via het regulier overleg met de gemeente.
In de rapportage Omgaan met water in Saendelft is geconcludeerd dat in deze
initiatieffase de besluitvorming weinig transparant was, bestuurlijke besluitvorming
beperkt is vastgelegd en dat taken en rollen niet helder waren.
4.3 Structuurfase
Het toekomstbeeld voor Saendelft wordt verder uitgewerkt in plannen, waartoe waar
nodig onderzoek wordt uitgevoerd. Ook de waterhuishouding voor het toekomstige
woongebied wordt hierin vastgelegd. De keuze wordt gemaakt om het gebied op
te hogen met zand, om het bouwrijp te maken. Dit maakt het mede mogelijk om in
de ontwikkeling een hoger peil dan in de omliggende polder in te stellen, waarmee
voedselrijk polderwater buiten het gebied wordt gehouden. De stedenbouwkundige
hoofdstructuur wordt georinteerd op de historische kavelstructuur. De hoofdassen
worden in Waterrijk blauw, en in Parkrijk groen ingevuld, samenhangend met de
oorspronkelijke hoogteligging en grondslag van de twee deelgebieden. Het percentage
open water in Waterrijk, dat werd ontwikkeld in het laagste en meest venige gebied,
bedroeg daarmee 10% en in Parkrijk 6%.
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In de rapportage Omgaan met water in Saendelft is geconcludeerd dat deze plannen voor
water een hoog ambitieniveau hadden en van hoge kwaliteit waren. De waterschappen
waren niet bij deze planuitwerking betrokken en werden ter kennisgeving genformeerd
via het regulier overleg met de gemeente. Het bleek dat de waterschappen ook
geen visie hadden op integraal waterbeheer in Saendelft, die handvatten bood
voor stedenbouwkundigen. De visie van de waterbeheerders was gericht op de
waterbeheertaken.
Op basis van de uitgewerkte plannen sluiten gemeente en ontwikkelaars een convenant
en gaan zij een publiek-private samenwerking aan in de Gemeenschappelijke Exploitatie
Maatschappij (GEM) Saendelft. Deze GEM gaat de locatie ontwikkelen.
4.4 GEM Saendelft
GEM Saendelft gaat in 1997 officieel van start met de realisering van de plannen onder
het convenant, het eerst met Saendelft-Oost. De relatie met de waterbeheerders lijkt
daarbij niet wezenlijk te verschillen van die in de voorgaande fasen, gebaseerd op de toen
gangbare visie dat water een technisch, en niet een ruimtelijk oplosbaar, punt is. In die zin
is de communicatie beperkt en informerend van aard. Waterschappen reageren formeel
en gaan niet verder dan het toetsen van plannen (bestemmingsplan) en het verlenen van
ontheffing van de keur.
De ernstige wateroverlast, die in de tweede helft van de jaren negentig een aantal
malen in Nederland optreedt, doet water met stip stijgen op de politieke agendas.
De Commissie Tielrooij wordt ingesteld, die adviseert dat locatiekeuzen voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen, zoals VINEX-uitbreidingen, tevens moeten worden getoetst
op wateraspecten.
Blijkbaar ontstaan in deze tijd lastige discussies rondom wateraspecten in de plannen,
want in 1999 neemt GEM Saendelft het initiatief tot het instellen van een werkgroep
Integraal Waterbeheer, vanuit een behoefte om het planproces helder en beheersbaar te
houden. In de werkgroep hebben naast het GEM (voorzitter) tevens de gemeente en de
waterbeheerders zitting. Hoofddoel van deze werkgroep is om een platform te bieden
om waterzaken integraal af te stemmen en een voorspoedige uitvoering van Saendelft
te bevorderen. De werkzaamheden spitsten zich toe op Saendelft-Oost. Het blijkt dat de
inbreng van de waterschappen niet goed overkomt bij de andere partijen en ook niet
meer relevant is, omdat structurele zaken al in het convenant zijn vastgelegd.
In deze periode keurt de provincie Noord-Holland het bestemmingsplan goed op basis van
een standaardtoetsing wat betreft waterberging.
4.5 Forbo-impasse en herijking convenant
Het bedrijf Forbo tekent in 2000 bezwaar aan tegen het bestemmingsplan omdat, in
verband met geuroverlast, 300 woningen te dicht bij het bedrijf worden gerealiseerd.
Forbo wordt in het gelijk gesteld. De woningen kunnen niet worden gebouwd of, voor
zover al in ontwikkeling, zullen moeten worden gesloopt. Het convenant, dat gemeente
en ontwikkelaars hebben gesloten en dat de basis vormt voor de werkzaamheden van de
GEM, wordt opengebroken omdat moet worden gezocht naar compensatie.
Dit moment wordt door de GEM benut voor een adempauze, alvorens te starten
met de ontwikkeling van Saendelft-West. De adempauze wordt gebruikt voor een
herbezinning op het woningbouwprogramma en op aanvullende wensen voor diverse
voorzieningen. De werkgroep Integraal Waterbeheer grijpt deze adempauze aan voor
een evaluatie van inhoud en proces voor wat betreft het omgaan met water in Saendelft.
De onderzoeksvraag daarbij luidde: Welke inhoudelijke en procesmatige mogelijkheden
zijn er, om de ervaringen van Saendelft-Oost en de nieuwe inzichten in waterbeheer een
plaats te geven in de uitwerking van Saendelft-West?
R a p p o r ta g e C a s u s
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De evaluatie leidt tot de conclusie dat in Saendelft-Oost de berging toereikend is en
in West net toereikend, mits de opvang van neerslag wordt geoptimaliseerd. Om ook
seizoensberging mogelijk te maken volgens de nieuwste inzichten van waterbeheer, zou
meer ruimte nodig zijn.
De evaluatie leidt tot een aantal voorstellen, die begin 2001 onderwerp zijn van een
bestuurlijk overleg. Enerzijds betreft het maatregelen die uit het oogpunt van duurzaam
waterbeheer een hoge prioriteit hebben en die ingrijpende consequenties kunnen hebben
voor de bouwplannen.
Anderzijds betreft het een aantal mogelijkheden om met minder ingrijpende
maatregelen gunstige effecten te bewerkstelligen voor water. De GEM stelt daarbij de
stedenbouwkundige hoofdstructuur, het aantal te bouwen woningen en het bouwtempo
als randvoorwaarden.
Voor de 290 woningen die gesloopt of niet gebouwd kunnen worden, wordt onder
andere (voor 150 woningen) in De Omzoom ruimte gevonden: de Overhoeken. Dit zijn
de resthoeken van door de ontwikkelaars aangekochte agrarische kavels. Op een aantal
plaatsen langs de Noorderveenweg zullen groepjes huizen gebouwd worden (clusters
in het groen). Bouwen in de Overhoeken werd toegestaan door de provincie, onder
een aantal voorwaarden: clustering van woningen, behouden van de openheid van de
lintbebouwing van Assendelft en geen belemmering van de aanleg van de verbinding
A8-A9 (Provincie Noord-Holland, 2004. Streekplanuitwerking Randzone Saendelft). Deze
bebouwing moet qua waterberging zn eigen broek ophouden.
4.6 Realisatie van Saendelft-West
Saendelft-West wordt ontwikkeld na Saendelft-Oost. Saendelft-West bestaat voor een
klein deel uit de wijk Waterrijk en voor het overige deel uit Parkrijk. In Waterrijk is water
de drager van de wijk, die voor 10% uit water bestaat. In Parkrijk is groen de dragende
structuur. In de wijk is ongeveer 6% water gerealiseerd. Op basis van het masterplan,
was op hoofdlijnen over het water van Saendelft-West overeenstemming intussen de
gemeente en het hoogheemraadschap bereikt. Voorafgaand hieraan is nog wel een
pittige discussie gevoerd over de hoeveelheid open water in Parkrijk. Na vaststelling
van het masterplan worden er nog enkele extra sloten gegraven. Dit is niet nodig voor
realisatie van waterberging, maar heeft puur een economische reden: huizen aan
het water zijn voor een hogere prijs te verkopen. Een hoogwatersloot langs de oude
Dorpsstraat zorgt ervoor dat de houten palen van de oorspronkelijke bebouwing onder
water blijven staan. Het peil in Saendelft-West is lager dan het peil in deze sloot, in het
veenweidegebied is het peil nog iets lager.
Op uitvoeringsniveau vindt hierbij overleg plaats met het hoogheemraadschap. Het
gaat daarbij over zaken als de breedte van sloten en over de plaats waar een maaiboot
het water in en uit kan. Het masterplan wordt soms door de gemeente, maar ook door
ontwikkelaars ervaren als een keurslijf, waaraan moeilijk valt te tornen. Hierdoor is
inspelen op de actualiteit lastig (als wetgeving verandert ontstaat meteen een probleem).
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4.7 Poort Clam Dycke
Poort Clam Dycke is de naam voor het knooppunt in Krommenie / Saendelft, waar een
VMBO-school is gebouwd, een onderdoorgang onder het spoor en de provinciale weg is
gerealiseerd, het station Krommenie-Assendelft naartoe is verplaatst en waar woningen
en kantoren zijn gebouwd. Bij Poort Clam Dycke ligt nog een waterbergingsopgave.
De gemeente heeft gexperimenteerd met het instrument waterbank. De waterbank
zou een fonds moeten zijn waarin ontwikkelaars geld storten voor de realisatie van
waterberging op een locatie buiten het eigenlijke plangebied. In de situatie van Poort
Clam Dycke zou waterberging in dat geval in De Omzoom gerealiseerd worden. De
mogelijke realisatie bleek echter een prijsopdrijvend effect te hebben in De Omzoom
(complexwaarde) en de aanvoerweg voor het water was lang. Daarom is afgezien van
deze optie en vraagt de gemeente initiatiefnemers nu de waterberging toch te realiseren
in hun eigen plangebied (de gemeente gebruikt wachten met de betaling van meerwerk
als instrument voor de realisatie van de waterberging).
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4.8 Kreekrijk
In Kreekrijk (het gebied ten westen van Parkrijk) ligt de opgave om 800 tot 1.000
Vinac-woningen te realiseren. Dit is de enige uitleglocatie binnen de gemeente. In het
streekplan van de provincie is opgenomen dat er 1.500 woningen in Kreekrijk worden
gebouwd. Het college van B en W heeft ervoor gekozen minder woningen te bouwen. Het
gaat hierbij om een omslag van kwantiteit naar kwaliteit. De provincie is hiermee akkoord
gegaan. De aanwezige geomorfologie (kreekruggen van het oer-IJ) wordt benut in het
ontwerp.
In het Kwaliteitskader Kreekrijk en De Omzoom uit oktober 2007 is aandacht besteed
aan waterdoelstellingen. Het aspect waterberging (autonome wateropgave in het kader
van WB21 en een wateropgave die samenhangt met compensatie van toekomstige
verharding) komt aan bod. Daarnaast komt water als inrichtingsaspect aan bod.
De grond in Kreekrijk is eigendom van ontwikkelaars Vos, Noorderweg en Eigen Haard.
Zij ontwikkelen de wijk. De geluidcontour van Schiphol vormt de westelijke grens
van Kreekrijk. De ontwikkelaars bezitten ook gronden aan de westelijke kant van de
geluidcontour. De gemeente is er mee akkoord dat de waterberging van Kreekrijk voor
maximaal 10% buiten de wijk gerealiseerd wordt, in De Omzoom, westelijk van de
geluidcontour.
In de onderhandelingen tussen ontwikkelaars en de gemeente is water ook een item. Er
is gesproken over decentrale afvalwaterzuivering, afkoppeling van hemelwaterafvoer,
het afvlakken van pieken hemelwaterafvoer door vertraagde afvoer en tijdelijke berging,
het aanleggen van ecologische oevers en ophoging van het gebied. Voor Kreekrijk is ook
meermalen schriftelijk overlegd in het kader van de watertoets. Een wateradvies is op 27
januari 2010 door de Grontmij opgesteld.
Inmiddels zijn het programma van eisen, het stedenbouwkundig plan en het
beeldkwaliteitsplan nagenoeg gereed. De ontwikkelaars voeren nauw overleg met het
hoogheemraadschap om de wateraspecten in de wijk goed vorm te geven.
4.9 De Omzoom
De Omzoom is het gebied ten zuiden van Saendelft en Kreekrijk. De Noorderveenweg
scheidt de woonwijken van De Omzoom. In De Omzoom zullen zoals eerder vermeld
langs de Noorderveenweg op een aantal plaatsen clusters van woningen gebouwd
worden (de Overhoeken). Daarnaast wordt het gebied ingericht als groene uitloop
van de nabijgelegen wijken, om te voorzien in de regionale recreatieve behoefte. In dit
gebied komen een recreatiegebied, waterberging en sportvoorzieningen. Ook is ruimte
gereserveerd voor de mogelijke toekomstige verbinding tussen de A8 en de A9, waarvoor
twee varianten bestaan.
Het gebied maakt deel uit van het Strategisch Groenproject IJmond-Zaanstad. Dit
groenproject behelst een groter gebied (tussen de IJmond en Zaanstad) dat voor natuur
en recreatie moet worden ingericht. Waterberging heeft in het groenproject ook een
belangrijke plaats.
Het Gebiedsperspectief Tussen IJ en Z  ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden (april
2003) staat onder andere stil bij het creren van een groen-blauw recreatief netwerk
met ecologische betekenis. Dit document vormt de basis voor de ontwikkeling van De
Omzoom.
Om de ontwikkelingen in De Omzoom mogelijk te maken, is door de provincie
Noord-Holland een streekplanuitwerking opgesteld en door de gemeente Zaanstad een
structuurplan. De gemeente en de provincie zijn bij het ontwikkelen van de plannen
samen opgetrokken. Deze plannen worden later uitgewerkt in bestemmingsplannen. De
provincie heeft de Dienst Landelijk Gebied aangewezen als trekker voor De Omzoom met
het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer als beoogd beheerder van het gebied.
R a p p o r ta g e C a s u s
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Wateropgave in De Omzoom
Aanvankelijk bestonden plannen voor een ambitieus watersysteem met een meer van 50
ha. De inwoners van Assendelft vonden dit echter niet passend in het gebied; zij willen
het gebied liefst zo veel mogelijk agrarisch houden.
De omvang van de wateropgave in het gebied is na verloop van tijd steeds kleiner
geworden. Dit komt door optimalisatie van modellen en veranderde inzichten bij het
hoogheemraadschap. De berekende wateropgave is daarbij teruggegaan van 60 ha naar
7 ha en is vervolgens helemaal verdwenen. Mede hierdoor is ook het ontwerp van het
gebied veranderd, evenals de financile dekking van het plan. Het hoogheemraadschap
heeft overigens nog steeds een deel van het geld voor de oorspronkelijke berging voor
De Omzoom gereserveerd om berging aan te leggen. Al voldoet het gebied aan de
normen, toch ontstaat er soms overlast door water dat makkelijk te voorkomen is door de
waterberging (of calamiteitenberging) toch aan te leggen.
Naast de berging van 7 ha, zal in het gebied 0,4 ha waterberging voor compensatie van
verhard oppervlak in Kreekrijk worden gerealiseerd. De grens tussen Kreekrijk en De
Omzoom is hiervoor iets verlegd, waardoor de waterberging feitelijk in Kreekrijk zelf
plaatsvindt. De betreffende grond is al eigendom van de ontwikkelaars.
Aanpassingen aan het ontwerp
Het oorspronkelijke ontwerp voor De Omzoom (Vista, 11-2006) is niet uitgevoerd.
Oorzaken daarvoor zijn: geld, een verdampende wateropgave, sportvoorzieningen, MER
en rijksbezuinigingen:
Het ontwerp bleek te duur en daardoor niet haalbaar, waarna in een gezamenlijk proces
een bezuinigingsslag is doorgevoerd;
De wateropgave voor het gebied bleek uiteindelijk nagenoeg te verdwijnen als gevolg
van betere modellering, wat ook zijn weerslag had op het ontwerp;
De gemeente werd in 2007 geconfronteerd met een sportopgave, waardoor moest
worden afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp;
In 2010 is voorafgaand aan het bestemmingsplan (voorontwerp) een vrijwillige MER
voor De Omzoom (inclusief een Watertoets) uitgevoerd. De gemeente koos voor een
vrijwillige MER, onder meer vanwege een nabijliggend Natura 2000-gebied. Mede
naar aanleiding van de MER is het ontwerp van het gebied aangepast. Het MER-proces
heeft meer invloed gehad dan de MER zelf. Toen het rapport gereed was, hadden zich er
alweer nieuwe ontwikkelingen voorgedaan;
Voor de realisatie van de Omzoom was RodS2-geld beschikbaar. Sinds kort financiert het
Rijk RodS niet meer, waardoor de realisering van de Omzoom stilligt;
Door de bezuinigingen op RodS probeert de gemeente nu de sportopgave los van de
Omzoom te realiseren. Ook wordt een deel van de bergingsopgave voor Kreekrijk in de
Omzoom neergelegd.
Gedurende het hele planproces bestaat het plan de A8-A9 door te trekken. Door De
Omzoom. bestaan hiervoor nog twee varianten. Bij het ontwerp voor De Omzoom is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de komst van de snelweg.
Constant bewegende omgevingsfactoren hebben regelmatig hun impact gehad op de
ontwerpen voor De Omzoom. Toen realisering naderbij kwam (voorontwerp-bestemmingsplan) beindigde het Rijk de financiering.
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2 RodS staat voor Recreatie om de Stad
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5

Wateraspecten samengevat en verklaard

5.1 Inleiding
De centrale vraagstelling in deze evaluatie van de watertoets is: hoe wordt er met
watergerelateerde vraagstukken en belangen omgegaan in (strategische) ruimtelijke
planprocessen? In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste waarnemingen van het evaluatieteam
met betrekking tot de wateraspecten in deze case samengevat. Ook worden daarvoor,
gezien vanuit de procesbenadering, verklaringen gezocht.
In  5.2 worden opgave en resultaat uiteen gezet. Wat was of waren de initile
opgave(n) bij de start van het gebiedsproces? Welk (tussen)resultaat is in het voorjaar
van 2011 bereikt? In het doorlopen proces van initile opgave(n) naar resultaat zijn
vervolgens de belangrijke elementen of fasen benoemd, waarvan de wateraspecten
in de daaropvolgende paragrafen nader worden uitgediept. Daarbij zijn verschillende
verklarende factoren te onderscheiden, die hier als volgt zijn ingedeeld:
Ontwikkelingen in opgaven en speelveld;
De opstelling van actoren en hun interacties;
De maatschappelijke context en de spelregels gedurende het proces.
5.2 Opgave en resultaat
Initile opgave
De initile opgave bij Saendelft is de realisering van 5.000 woningen in het kader van de
VINEX. De opgave is naderhand uitgebreid (VINAC) met nog eens 1.500 woningen en de
realisering van een groen uitloopgebied.
Resultaat voorjaar 2011
Voorjaar 2005 is VINEX Saendelft gevolueerd tot de Gebiedsontwikkeling Noorderwelf.
De initile opgave, de VINEX-wijken Waterrijk en Parkrijk, is grotendeels gerealiseerd. De
VINAC-opgave (de wijk Kreekrijk) is in voorbereiding. Het stationsgebied (Poort Clam
Dycke) is verplaatst en herontwikkeld. Voor de zuid- en westzijde ligt er een plan voor de
ontwikkeling van een groen uitloopgebied: De Omzoom.
Belangrijke fasen t.a.v. wateraspecten
1. Locatiekeuze VINEX-opgave Zaanse gemeenten
2. VINEX-ontwikkeling tot 2000
3. Saendelft-West en Poort Clam Dycke
4. Kreekrijk
5. De Omzoom
5.3 Locatiekeuze VINEX-opgave Zaanse gemeenten
Opgaven en speelveld: Realisering van 5.000 woningen in de Zaanstreek, zoals opgenomen
in de VINEX. Wateraspecten hebben daarbij geen rol gespeeld. De provincie weegt
vier mogelijke locaties af in een MER. Assendelft-Noord (het latere Saendelft) komt als
voorkeur naar voren.
Actoren en interacties: De woningbouwopgave is opgelegd door het Rijk. Gemeenten en
provincie werken deze verder uit in de MER. Waterschappen zijn niet betrokken, maar
worden wel door de gemeente genformeerd.
Spelregels en maatschappelijke context: Begin jaren negentig was dit een gangbare
werkwijze. De gangbare visie was toen dat waterbeheervraagstukken technisch werden
opgelost. Ook waren waterschappen destijds kleinere, en sterk op technisch waterbeheer
gerichte, organisaties. Taken op het vlak van waterbeleid berustten bij de provincie.
R a p p o r ta g e C a s u s
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5.4 VINEX-ontwikkeling tot ca. 2000
Opgaven en speelveld: Het toekomstbeeld voor Saendelft wordt uitgewerkt in plannen, op
basis waarvan gemeente en ontwikkelaars een convenant sluiten. Daarmee is het plan
dichtgetimmerd. Water is een element in de stedenbouwkundige hoofdstructuur en er
is voorzien in compensatie van verhard oppervlak, in Oost meer dan in West. Ten behoeve
van de waterkwaliteit wordt een 10 cm hoger peil aangehouden dan in de omliggende
polder.
De ontwikkeling van Saendelft begint met Saendelft-Oost.
Actoren en interacties: Gemeente en ontwikkelaars werken de plannen uit. De
waterschappen waren niet bij deze planuitwerking betrokken en werden genformeerd
door de gemeente in het reguliere overleg. De waterschappen konden niet de juiste input
leveren op dit stedenbouwkundig niveau. Bij het ontwikkelen van Saendelft-Oost toetsen
de waterschappen de plannen en verlenen zij ontheffing van de keur.
Een belangrijk moment is vervolgens de instelling van de werkgroep Integraal
Waterbeheer in 1999, om het planproces helder en beheersbaar te houden. Hieruit valt
af te lezen dat de waterbeheerders eerder inbreng wilden in de planuitwerking, wat ook
gebeurde. De inbreng van de waterschappen komt echter niet goed over bij de andere
partijen (cultuur- en taalverschil) en is niet meer relevant, omdat structurele zaken al in
het convenant zijn vastgelegd.
Spelregels en maatschappelijke context: Begin jaren negentig was dit een gangbare
werkwijze, zoals hiervoor aangegeven. Medio jaren negentig verandert de visie op water
in ruimtelijke ontwikkelingen echter sterk, onder invloed van de ernstige wateroverlast die
toen in Nederland optrad, wat geleidelijk doorwerkt in de opstelling van waterschappen
in de planontwikkeling.
5.5 Saendelft-West en Poort Clam Dycke
Opgaven en speelveld: Gedurende de Forbo-impasse evalueert de werkgroep Integraal
Waterbeheer inhoud en proces voor wat betreft het omgaan met water in Saendelft:
leren van Oost, vooruitkijken naar West. De evaluatie leidt tot een aantal voorstellen die
onderwerp zijn van een bestuurlijk overleg begin 2001. Het convenant blijft daarbij wel
richtinggevend voor de haalbaarheid van de voorstellen.
Actoren en interacties: Belangrijk is dat de evaluatie leidt tot een goede discussie en
begrip voor elkaars standpunten ten aanzien van water. De ontwikkelende partijen
houden echter ook vast aan de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd. De rol
van het hoogheemraadschap verschuift duidelijk van toetsend naar meedenkend over
optimalisering van de inrichting van het watersysteem binnen het bestaande plan voor
Saendelft-West.
Spelregels en maatschappelijke context: Vanaf medio jaren negentig verandert de visie op
water in ruimtelijke ontwikkelingen sterk onder invloed van de ernstige wateroverlast
die toen optrad, wat geleidelijk doorwerkt in de opstelling van waterschappen in de
planontwikkeling. Bij Poort Clam Dycke blijkt dat het creren van een waterbank voor
realisatie van de wateropgave in De Omzoom niet werkt.
5.6 Kreekrijk
Opgaven en speelveld: De VINAC-opgave van 800 tot 1.000 woningen wordt gerealiseerd
aan de westzijde van Saendelft. Het gebied is in relatie tot het programma relatief klein,
waardoor een bergingsopgave van 4.000m2 in het aangrenzende deel van De Omzoom is
gepland, op grond in eigendom bij de ontwikkelaars.
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Actoren en interacties: De ontwikkelaars gaan Kreekrijk zelf ontwikkelen binnen een
gemeentelijk Programma van Eisen. In de voorbereidende werkgroep participeert de
waterbeheerder volwaardig. De rol van de waterbeheerder is wederom verschoven, van
optimalisering naar mede ontwerpen van het watersysteem. Het accent ligt daarbij op
beheerbewust ontwerp.
5.7 De Omzoom
Opgaven en speelveld: De Omzoom is een strategisch groenproject, bedoeld om de
bewoners in de regio uitloopmogelijkheden te bieden. Voor de Omzoom was geen
sprake van vastleggen van het ontwerp in convenant of overeenkomst zoals voor de
woningbouwlocaties. Er was sprake van een langer durend ontwerpproces, onderhevig
aan nieuwe inzichten en externe factoren. Met betrekking tot water is de aanvankelijk
grote wateropgave in de polder door betere modellering sterk gereduceerd. Een deel van
de berging voor Kreekrijk wordt in de rand van de Omzoom aangelegd, waarvoor de grens
wordt verlegd.
Actoren en interacties: Organisatorisch en financieel staat de ontwikkeling van De
Omzoom los van de stedelijke ontwikkeling. Formeel is de provincie Noord-Holland
trekker, maar de gemeente is in de praktijk directer betrokken. De DLG als uitvoerder geeft
aan dat de wisselende kaders haar werk hebben bemoeilijkt.
Spelregels en maatschappelijke context: De groen/recreatieve ambities voor dit gebied zijn
financieel stilgelegd in afwachting van gesprekken tussen het IPO en het Rijk.
5.8 Leervragen
Uit de casus Noorderwelf kunnen de volgende leervragen worden gedistilleerd met
betrekking tot water in ruimtelijke planprocessen:
Hoe kun je als waterschap borgen dat je inbreng in ruimtelijke planprocessen gedurende
het gehele proces (op verschillende momenten, in verschillende stadia, vanuit
verschillende organisatieonderdelen) consistent is?
Op welke wijzen kun je binnen bestaande, oudere afspraken tussen partijen voor een
ruimtelijke ontwikkeling nieuwe inzichten met betrekking tot water en waterbeheer laten
doorwerken?
Onder welke condities en met wat voor een aanpak zou een waterbank kunnen werken?
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Colofon
De projectgroep Evaluatie watertoets voert de evaluatie uit voor de Landelijke Werkgroep
Watertoets. De Landelijke Werkgroep Watertoets werkt in opdracht van het Bestuurlijk
Koepeloverleg (BKO), de opvolger van het Nationaal Wateroverleg (NWO). Het Interreg
IVb-project SKINT3 participeert in de evaluatie.
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door een
consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.
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3 Skills Integration and New Technologies. Deelnemende SKINTpartner in de Evaluatie watertoets is het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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