


4.1 Inleiding

Water is geen op zichzelf staand werkveld. Het waterbeheer maakt bepaalde vormen van
grondgebruik mogelijk (faciliteren) en het grondgebruik heeft consequenties voor het
watersysteem. Bollenteelt vraagt bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid water met een
bepaalde kwaliteit op een bepaalde tijd, terwijl diezelfde bollenteelt de kwaliteit van het
omliggende water beïnvloedt. Het waterbeheer staat voor de opgave om het huidige
ruimtegebruik én het nieuwe ruimtegebruik na ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren.
De veiligheid moet daarbij gegarandeerd blijven, wateroverlast moet worden voorkomen
en de waterkwaliteit moet goed zijn. 

Het Noord-Hollandse watersysteem is grotendeels kunstmatig. Het oplossen van water-
problemen die ontstaan door veranderingen in het watersysteem brengt over het alge-
meen grote kosten met zich mee. Vooral wanneer, zonder extra maatregelen, de betrouw-
baarheid van het watersysteem onder druk staat en efficiënt beheer wordt belemmerd.
Dat maakt waterbeheer een zwaarwegende factor bij ruimtelijke afwegingen. De water-
schappen moeten in een vroegtijdig stadium bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
betrokken zijn voor een goede afstemming. 

In de streekplannen schetsen wij op hoofdlijnen het gewenste ruimtegebruik voor de
komende 10 à 15 jaar. Een waterhuishoudingsplan en een streekplan zijn beide plannen
op strategisch niveau. De gemeenten werken het ruimtelijk beleid uit de streekplannen
op lokaal niveau uit in bestemmingsplannen. De waterschappen werken het waterbeleid
uit het Provinciaal Waterplan op operationeel niveau uit in de waterbeheersplannen. 
Recentelijk heeft Provinciale Staten het Streekplan Noord-Holland Zuid en het streekplan
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord vastgesteld. Deze streekplannen zijn tot stand
gekomen na afweging van alle belangen waarbij het waterbelang nadrukkelijk is meege-
nomen. In beide streekplannen zijn uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen die
het waterbeheer stelt aan ruimtelijke ontwikkelingen. In het Ontwikkelingsbeeld Noord-

Holland Noord zijn onderstaande randvoorwaarden opgenomen die we voor de hele pro-
vincie willen laten gelden, maar die nog niet in Streekplan Noord-Holland Zuid staan. We
nemen deze randvoorwaarden op in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid waarmee ze
voor de hele provincie gelden. 
n Voor de financiering van watermaatregelen bij nieuwe ontwikkelingen gaan we uit

van het kostenveroorzakingsbeginsel uit het Nationaal Bestuursakkoord Water.
Waarbij de initiatiefnemer van een activiteit ook verantwoordelijk is voor de oplossing
van eventuele waterproblemen die daardoor ontstaan. Dit geldt zowel voor proble-
men op het terrein van wateroverlast als op het terrein van waterkwaliteit.
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n Water met een goede kwaliteit bevindt zich over het algemeen in hogere, boven-
strooms gelegen, gebieden. Ruimtegebruik dat het milieu niet belast wordt in principe
bovenstrooms gesitueerd en milieubelastend gebruik benedenstrooms. Onder voor-
waarde dat er waterkwaliteitsverbeterende maatregelen worden toegepast en de kwa-
liteit van het onttrokken water minimaal gelijk is aan de kwaliteit die wordt terugge-
bracht, kan van dit uitgangspunt afgeweken worden.

Met bovenstaand uitgangspunt willen we richting geven aan nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen. Het is een aanvulling op onze algemene uitgangspunten ‘problemen oplossen waar
ze ontstaan’ en ‘water als mede-ordenend principe bij de ruimtelijke ontwikkelingen’.

4.2 Functies van het oppervlaktewater

Aan het oppervlaktewater kennen wij de volgende functies toe die richtinggevend zijn
voor de taakstelling van de waterschappen (zie de los bijgevoegde kaart Functies van het
oppervlaktewater).

Boezem
De boezem dient primair voor aan- en afvoer en berging van het water en heeft daarmee
voor de waterschappen een belangrijke functie voor de beheersing van de hoeveelheid
water. De waterbeheerder houdt de boezem, conform de keur en de legger, op zodanige
diepte en inrichting dat de vereiste capaciteit wordt geboden om een snelle doorvoer te
garanderen.
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Toelichting streekplannen
Het Streekplan Noord-Holland Zuid is een plan met de gebruikelijke planologische func-
ties zoals woongebied, werkgebieden, recreatiegebied, natuurgebieden, agrarische
gebieden. Deze zijn als vlakken op een kaart aangegeven, de vlakken met de woon- en
werkfunctie zijn strikt begrenst. Het streekplan voor Noord-Holland-Noord (Ontwikke-

lingsbeeld Noord-Holland Noord) is een ontwikkelingsgericht en op uitvoering gericht
plan. De begrippen flexibiliteit en ontwikkelingsgericht werken staan centraal. Dit heeft
geleid tot een andere planopzet, waarin de gebruikelijke planologische functies niet
specifiek worden benoemd. In plaats daarvan is een indeling gemaakt in bestaande ste-
delijke gebieden, zoekgebieden en uitsluitingsgebieden. Binnen de zoekgebieden heb-
ben gemeenten veel vrijheid voor stedelijke ontwikkelingen. Binnen de uitsluitingsge-
bieden geldt een streng planologisch regime voor stedelijke ontwikkelingen. In die
gebieden staat behoud van specifieke waarden voorop. Wij spelen in op de flexibiliteit
en ontwikkelingsgerichtheid van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord door in
een vroegtijdig stadium de kansen voor het waterbeheer én de consequenties van ruim-
telijke ontwikkelingen voor het waterbeheer in de besluitvorming te laten meewegen.



Viswater
Aan de boezem kennen wij tevens de func-
tie viswater toe. De term viswater heeft
betrekking op de leefomstandigheden
voor vissen. De waterkwaliteit en de
inrichting moeten zodanig zijn dat alle
levenstadia van de karperachtigen zich
binnen het watersysteem kunnen voltrek-
ken. Dat vereist voldoende waterdiepte
voor overwintering, aanwezigheid van
paaiplaatsen en migratiemogelijkheden.
Waar mogelijk worden de belangen van de
sportvisserij meegenomen. Te denken valt
aan visplekken bij natuurvriendelijke

oevers. Doelstellingen voor de ecologische kwaliteitsparameters worden uitgewerkt in
het implementatietraject van de Europese Kaderrichtlijn Water. Na de besluitvorming over
de waterkwaliteitsdoelstellingen is de functie viswater niet meer van toepassing.

Beroepsvaart
De beroepsvaart is gebaat bij grote vervoerseenheden, hoge beladingsgraad, korte vaartij-
den en een veilige vaarroute. Voldoende waterdiepte, beperkte peilfluctuaties, geringe
stroomsnelheid en zo min mogelijk beperkingen in de doorvaart, bijvoorbeeld in de vorm
van schutsluizen, zijn eisen die de beroepsvaart aan de waterwegen stelt. De specifieke
eisen staan beschreven in de provinciale Scheepvaartwegenverordening. Belangrijke
vaarwegen zijn doorgaans voorzien van stalen of houten beschoeiingen om te voorkomen
dat de oevers afkalven. Overwogen moet worden om natuurvriendelijke constructies toe
te passen voor de bescherming van de oevers. Voorbehandelde (gecreosoteerde) beschoei-
ingen geven veel PAK-verbindingen af en mogen niet worden gebruikt.

Recreatievaart
De recreatieve routes (voor zowel zeil- en
motorbootroutes) van het basis-recreatietoer-
vaartnet zijn van recreatief en economisch
belang voor Noord-Holland. Het beheer van
deze wateren moet resulteren in voldoende
diepgang en afmetingen van de vaargeul.
Verder stelt een aantal recreatieve routes speci-
fieke inrichtingseisen zoals de hoogte en
beweegbaarheid van bruggen. De specifieke
eisen zijn af te leiden uit de Beleidsvisie

Recreatie Toervaart Nederland (BRTN, 2000) en
de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007

(Provincie Noord-Holland, 2004).
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Recreatiegebied Geestmerambacht.

Noordhollandsch kanaal bij Alkmaar.



Ecologische verbindingszones
De ecologische verbindingszones stellen eisen aan de inrichting en het beheer van de
oevers van waterlopen. Deze eisen staan in de nota Groene Wegen: een leidraad voor inrich-

ting en beheer van ecologische verbindingszones in Noord-Holland (1999). Met de inrichting
van ecologische verbindingszones kunnen tegelijkertijd natuurdoelen en waterdoelen
worden gerealiseerd. 

Zwemlocaties
Deze functie is toegekend aan alle locaties die als gevolg van de Wet hygiëne en veilig-
heid badinrichtingen zwemgelegenheden (Whvbz) als zwemlocaties zijn aangemerkt (zie
ook Zwemwater in hoofdstuk 3). De wet kent twee typen locaties. De zogenaamde C- en
D-locaties. C-locaties zijn zwemplekken met aanvullende voorzieningen, zoals bad- en
toilethokjes. D-locaties zijn zwemplekken die niet als zodanig zijn ingericht.
Op beide typen locaties zien we toe op de waterkwaliteit en de inrichting. De eisen aan
waterkwaliteit en inrichting staan beschreven in de Whvbz en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO).
In totaal zijn er 73 officiële zwemlocaties in Noord-Holland. Deze locaties worden, som-
mige op meerdere punten, door de waterschappen en Rijkswaterstaat bemonsterd op
kwaliteit. Het aantal zwemlocaties wordt jaarlijks bijgehouden en kan per jaar verschil-
len. De opgave in dit Provinciaal Waterplan is een momentopname van 2005.

Combinatie van functies van het oppervlaktewater
Sommige wateren hebben meerdere functies, bijvoorbeeld boezem, vaarweg (beroeps-
vaart of recreatievaart) en ecologische verbindingszone. In dat geval moet gezocht wor-
den naar de optimale combinatie van kwaliteit, kwantiteit en inrichting. Wanneer dit
technisch onmogelijk is of vérgaande investeringen vraagt, brengt het waterschap het
knelpunt in beeld, biedt oplossingsrichtingen aan en vraagt om een keuze van de algeme-
ne democratie (afhankelijk van schaalniveau: gemeente of provincie). Belanghebbende
moeten in dit proces tijdig worden geraadpleegd. De waterschappen werken dit proces
van besluitvorming uit in hun waterbeheersplannen.

4.3 Facilitering van het grondgebruik

De grondgebruikfuncties staan globaal beschreven in de streekplannen en zijn uitgewerkt
in de bestemmingsplannen. Deze grondgebruikfuncties zijn, evenals de hiervoor genoem-
de functies van het oppervlaktewater, richtinggevend voor de taakstelling van de water-
schappen. Het water dat zich binnen de betreffende functie bevindt staat ten dienste van
de uitoefening van deze functie. De waterschappen richten het watersysteem in en behe-
ren het watersysteem conform de eisen die het grondgebruik stelt (faciliteren). Wij onder-
scheiden de grondgebruikcategorieën natuur, stedelijk gebied, landbouw en gebieden
met bijzondere waarden. Binnen de gebieden met bijzondere waarden onderscheiden we
gebieden met landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden, gebieden met
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archeologische waarden, gebieden met
aardkundige waarden en gebieden met
natuurwaarden.

Natuur
De Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
(PEHS) is de ruggengraat van de natuur in
Noord-Holland en is vastgelegd op de
PEHS-kaart (zie kaart Provinciale Ecolo-
gische Hoofdstructuur). De gebieden uit de
Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuur-
beschermingswet maken onderdeel uit van
de PEHS. Wij hebben met het Rijk afge-
sproken dat de PEHS in 2018 gerealiseerd
is. Wij verwachten van de waterbeheerders
dat zij onderdelen van de PEHS faciliteren.
Wij zullen zelf bij de keuze van de natuur-

doeltypen rekening houden met de (on)mogelijkheden van het waterbeheer.

De natuurgebieden omvatten grote natuurgebieden en half-natuurlijke natuurgebieden
(waaronder de gebieden uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet). In
deze gebieden moet het waterbeheer ten goede komen aan de natuurdoelen. De water-
schappen faciliteren de door ons aangeduide natuurdoelen door de vereiste abiotische
randvoorwaarden te creëren en in stand te houden zoals verwoord in de Natuurdoeltypen-

kaart (provincie Noord-Holland, 2000) en het Handboek Natuurdoeltypen (D. Bal, Wageningen,
1995 en 2001). Voor de gebieden uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en Natuurbeschermings-
wet geldt dat de waterkwaliteitsdoelen in 2015 moeten zijn gerealiseerd. Deze doelen
worden samen met de bijbehorende maatregelen, in het kader van de implementatie van
de Europese Kaderrichtlijn Water, nader uitgewerkt en door Provinciale Staten in 2009 vast-
gesteld.

De gebieden met natuurwaarden betreffen de gebieden die op de PEHS-kaart zijn aange-
duid als "cultuur-natuur" en de wateren met de aanduiding ‘grote wateren’, voor zover
deze liggen binnen de reikwijdte van het Provinciaal Waterplan. Hoe de waterbeheerders
met dit onderdeel van de PEHS om moeten gaan, staat in deze paragraaf beschreven
onder het kopje ‘Gebieden met bijzondere waarden’.

De ecologische verbindingszones stellen voornamelijk eisen aan de inrichting en het
beheer van de oevers van waterlopen. Deze eisen staan in de nota Groene Wegen: een lei-

draad voor inrichting en beheer van ecologische verbindingszones in Noord-Holland (1999). De
inrichting van ecologische verbindingszones is een goede mogelijkheid om tegelijkertijd
natuurdoelen en waterdoelen te realiseren. Wij willen voor het realiseren van de ecologi-
sche verbindingszones samenwerken met de waterschappen. Wij kunnen ons, voor dit
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Aquarische natuurwaarden in het Naardermeer.



Bewust omgaan met water  Provinciaal Waterplan 2006-2010n86

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (2004, PEHS).



doel, beschikbare budget inzetten en de
waterschappen beschikken over uitvoe-
ringsdeskundigheid en -capaciteit. In de
planperiode gaan wij samen met de water-
schappen onderzoeken of een samenwer-
kingsovereenkomst mogelijk is.

Wij begrenzen in de planperiode de
robuuste verbindingen, stellen in overleg
met de waterschappen de eisen aan het
waterbeheer vast en maken afspraken over
financiering en realisatie.

Stedelijk gebied
Het hoofddoel van waterbeheer in stedelijk
gebied is het bieden van een veilige, doel-
matige en aangename leefomgeving voor
bewoners en gebruikers. Voor het water-

systeem betekent dit een grondwaterstand die aan bebouwing en infrastructuur is aange-
past om verzakking en grondwateroverlast te voorkomen, voldoende capaciteit voor aan-
en afvoer van water en goede belevings- en recreatieve waarden. In de praktijk betekent dit
het creëren van een duurzame situatie (waterneutraal bouwen) waarin bebouwing en infra-
structuur met de (grond)watersituatie zijn afgestemd. De waterkwaliteitseisen in stedelijk
gebied volgen uit de eisen die het gebruik stelt. Bij de ruimtelijke (her-)inrichting van stede-
lijke gebieden worden de kansen benut om tot afkoppeling van regenwater te komen. 

Landbouw
Het waterbeheer moet zo goed mogelijk
zijn afgestemd op agrarisch gebruik. De
specifieke eisen aan het watersysteem
staan beschreven in het Cultuurtechnisch

Vademecum (2000). De belangrijkste uit-
gangspunten zijn:
n ontwateringsdiepte en grondwaterpeil

zijn gericht op een optimale bedrijfsvoe-
ring;

n het watersysteem is in staat om pieken
in de neerslaghoeveelheid op te vangen
en wateroverlast te voorkomen;

n oppervlaktewater moet beschikbaar zijn
voor beregening en het op peil houden
van het grondwater. 

In de Landbouw- en visserijagenda 2004-2007
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Bouwen met water in de nieuwbouwwijk Broekpolder te Heemskerk.

Beregening van bloembollenpercelen.



en in de beide streekplannen staat het landbouwbeleid en de rol van de landbouw in
Noord-Holland beschreven.

Gebieden met bijzondere waarden
Wij hechten in onze provincie aan het behoud en de verdere ontwikkeling van bepaalde
bijzondere, thematische waarden. Het gaat dan om bijzondere waarden van of voor land-
schap, cultuurhistorie, recreatie, archeologie, bodem (aardkundige waarden) en natuur. In
de gebieden met bijzondere waarden moet het grondgebruik en daarmee ook het water-
systeem op de voorkomende waarden worden afgestemd. 

Het feit dat er bijzondere waarden aanwezig zijn betekent niet dat het gebruik volledig
op de bescherming van die waarden gericht moet zijn. Wel verwachten we, ook van de
waterbeheerders, dat bij gebruik, beheer en inrichting van de gronden en wateren reke-
ning wordt gehouden met deze waarden. 
Het behoud en de verdere ontwikkeling van bijzondere waarden kunnen eisen stellen aan
bijvoorbeeld het waterpeil, de waterkwaliteit, de inrichting of de ligging van een water-
loop. Wij beoordelen bij de goedkeuring van plannen of besluiten over het waterbeheer of
de bijzondere waarden voldoende zijn meegenomen in de afweging. We gebruiken de
Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid, waarin ons actuele ruimtelijke beleid is samenge-
bracht, bij deze beoordeling.

Gebieden met landschappelijk, cultuurhistorische en recreatieve waarden

Het Noord-Hollands landschap is ontstaan door de wisselwerking tussen natuurlijke en
menselijke krachten. De verschillende landschapsvormende processen hebben geresul-
teerd in een verscheidenheid aan landschapstypen, elk met een eigen karakteristiek en
kwaliteit. Die karakteristiek wordt voor een groot deel bepaald door waterelementen
zoals braken, kreken, meren en riviertjes, maar ook door slotenpatronen en bouwwerken
die met water verbonden zijn zoals dijken, gemalen en sluizen. Mede hierdoor is Noord-
Holland een aantrekkelijke provincie geworden voor recreatie.
Wij vinden dat de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken moeten
worden behouden en waar mogelijk versterkt, bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, bij
het realiseren van de wateropgave en bij de uitoefening van de reguliere beheerstaken.
Voor ruimtelijke en waterhuishoudkundige ingrepen in Noord-Holland Midden zijn de
doelstellingen van het Nationaal Landschap Laag-Holland leidend. 
Met kleine aanpassingen, toevoegingen of verbindingen in het bestaande recreatief-toe-
ristische netwerk kan het landelijk gebied toegankelijker en aantrekkelijker worden
gemaakt. Wij verwachten van de waterbeheerders dat zij kansen voor verbetering van het
recreatief gebruik benutten.

Te raadplegen en in acht te nemen bronnen:
n Landschapskatern (2001).
n Beleidsnota natuur en landschap (Landschappelijke basisstructuur) (1987).
n Cultuurhistorische waardenkaart (2000).
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Overzicht aardkundige waarden en monumenten

OVERZICHT AARDKUNDIGE WAARDEN EN MONUMENTEN

Bron :  Provincie Noord-Holland Legenda :

Aardkundige waarden

Aardkundige monumenten
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n Cultuurhistorische regioprofielen (2004).
n Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007.

Gebieden met archeologische waarden

In gebieden met archeologische waarden worden overblijfselen van vroegere bewoning
en landgebruik in de bodem aangetroffen. De plaatsen waar deze waarden voorkomen
zijn aangegeven op de Cultuurhistorische waardenkaart. Waterbeheerders moeten reke-
ning houden met de archeologisch waarden en deze betrekken bij het maken van keuzes
voor de uitvoering van het waterbeheer. Bij de goedkeuring van plannen en (peil)beslui-
ten van waterbeheerders beoordelen wij of er voldoende rekening is gehouden met arche-
ologische waarden. Oppervlaktewaterpeilen, grondwaterstanden en de locatie van
oppervlaktewater zijn van invloed op de archeologische waarden in de bodem. Ook de
waterkwaliteit kan een factor zijn die relevant is voor het behoud van archeologische
waarden.
Te raadplegen en in acht te nemen bronnen:
n Cultuurhistorische waardenkaart (2000).
n Cultuurhistorische regioprofielen (2004).

Gebieden met aardkundige waarden 

Onder aardkundige waarden verstaan we landschapsvormen die iets vertellen over de
natuurlijke ontstaanswijze van een gebied bijvoorbeeld een strandwal of ijstijdrelict. Wij
hebben in 2003 een lijst van 80 te beschermen gebieden vastgesteld, die ook zijn opgeno-
men in de streekplannen (zie kaart Overzicht aardkundige waarden en monumenten). In
de Provinciale Milieuverordening zijn beperkende regels opgenomen voor de gebieden
met aardkundige waarden. Van deze 80 gebieden zijn er 17 aangewezen als potentieel
aardkundig monument. Zij onderscheiden zich van de anderen omdat zij op provinciaal
dan wel nationaal niveau uniek zijn. Op deze locaties mogen alleen bodembedreigende
werkzaamheden worden uitgevoerd na uitdrukkelijke instemming van ons. Bij de goed-
keuring van plannen en (peil)besluiten van waterbeheerders zullen wij beoordelen of vol-
doende rekening is gehouden met de bescherming van aardkundige waarden.
Te raadplegen en in acht te nemen bronnen:
n Rapport Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden (2004).
n Rapport Aardkundige monumenten in de provincie Noord-Holland (2002).
n Bijlagen rapport Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden (2004).

Gebieden met natuurwaarden

In de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) zijn gebieden aangeduid als ‘cul-
tuur-natuur’. Het betreffen landbouwgebieden, kleine natuurreservaten, landgoederen,
recreatiegebieden en grote wateren met bijzondere natuurwaarden. De gebieden en wate-
ren worden gebruikt en beheerd op een manier die is afgestemd op behoud van de
bestaande natuurwaarden. Wij hebben de gebieden met natuurwaarden die direct ver-
bonden zijn met water ingedeeld in de volgende vier typen (zie kaart Toelichting op cul-
tuur-natuur PEHS):
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Toelichting op cultuur-natuur PEHS: weergegeven zijn de gebieden met cultuur-natuurwaarden

uit de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en oppervlaktewater met bijzondere natuur-

waarden. De vier typen cultuur-natuurwaarden die specifiek samenhangen met het waterbe-

heer zijn met nummertjes op de kaart aangegeven.

TOELICHTING OP CULTUUR-NATUUR PEHS

Bron :  Provincie Noord-Holland

Brakwater 
 levensgemeenschappen

 Duinrellen

 Kwelgebonden 
 levensgemeenschappen

 Weidevogelrijke polders met 
 natuurvriendelijke oevers

Legenda :
Gebieden met 
natuurwaarden

Oppervlaktewater met 
bijzondere natuurwaarde



n brakwater levensgemeenschappen;
n duinrellen;
n kwelgebonden levensgemeenschappen;
n weidevogelrijke polders met natuurvriendelijke oevers.
De waterschappen faciliteren het ruimtegebruik in deze gebieden op zodanige wijze dat
er geen onherstelbare schade optreedt aan bovenstaande natuurwaarden. Dit vraagt
maatwerk. Van de waterschappen verwachten wij dat zij in hun waterbeheersplannen
aangeven hoe zij dat aanpakken en welke knelpunten zich daarbij kunnen voordoen.
Te raadplegen en in acht te nemen bronnen:
n kaart Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).
n Natuurdoeltypen in Noord-Holland: de natuurdoelenkaart met toelichting (2000).

Verschillende faciliteringsbehoeften
Soms zijn in één watersysteem meerdere grondgebruikvormen aanwezig of is er sprake
van bijzondere waarden. Wanneer deze grondgebruikvormen en bijzondere waarden
strijdige eisen aan het watersysteem stellen, moet het waterschap een optimale combina-
tie nastreven (maatwerk). Het kan voorkomen dat deze optimale combinatie technisch
niet uitvoerbaar is, vergaande investeringen of ruimtelijke keuzes vraagt. In dat geval
brengt het waterschap knelpunten in beeld, raadpleegt belanghebbenden, geeft oplos-
singsrichtingen aan en vraagt om een keuze van de algemene democratie (afhankelijk
van schaalniveau: gemeente of provincie). De waterschappen geven in de waterbeheers-
plannen aan hoe zij dit proces vormgeven. Als ons gevraagd wordt de keuze te maken
hanteren wij als randvoorwaarde dat de veiligheid gegarandeerd moet blijven. Als meer-
dere oplossingsrichtingen aan deze randvoorwaarde voldoen zijn de streekplannen en
bestemmingsplannen leidend bij het maken van de keuze.

4.4 Faciliteringsniveau grondgebruik

Het water(keringen)beheer van de waterschappen moet voldoen aan een bepaald niveau
om tegemoet te komen aan de eisen die het grondgebruik stelt aan het watersysteem. Dit
noemen we het faciliteringsniveau grondgebruik. Aan dit faciliteringsniveau grondge-
bruik liggen afspraken en normen voor het waterbeheer ten grondslag die naar grondge-
bruik zijn gedifferentieerd. Het gaat hierbij om het overstromingsrisico van waterkerin-
gen, het tegengaan van wateroverlast en watertekort, het handhaven van peilen, het zor-
gen voor een goede waterkwaliteit en het op orde brengen en houden van watergangen.
Wij gebruiken faciliteringsniveau grondgebruik als concept om de taakstelling van de
waterbeheerders te verduidelijken. In de planperiode werken wij dit concept samen met
de waterbeheerders verder uit.

Beheer en onderhoud van waterkering en instandhouding van de watergangen zijn vast-
gelegd in de keur en de legger, peilhandhaving in het peilbesluit. De waterschappen leg-
gen de waterkwaliteitseisen op lokaal niveau vast in de waterbeheersplannen. Tijdens de
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planperiode worden deze waterkwaliteitseisen herzien in het implementatieproces van
de Europese Kaderrichtlijn Water. Het waterschap heeft een inspanningsverplichting om te
voldoen aan de aldus vastgestelde doelen.

Voor het overstromingsrisico van regionale keringen en het voorkomen van wateroverlast
en watertekort zijn momenteel nog geen, naar grondgebruik gedifferentieerde, normen
vastgelegd. De uitgangspunten en de planning voor de vaststelling, van deze normen en
de nieuwe normen voor waterkwaliteit, op nationaal niveau en door Provinciale Staten
staan in hoofdstuk 3.
Volgens planning worden de hiervoor genoemde, naar grondgebruik gedifferentieerde,
normen allemaal tijdens de planperiode van dit Provinciaal Waterplan vastgesteld. Op
dat moment kan het faciliteringsniveau grondgebruik per gebied en per waterbeheertaak
worden vastgelegd. Hierop vooruitlopend vragen wij de waterschappen om, voor zover
mogelijk, in hun waterbeheersplannen het faciliteringsniveau grondgebruik aan te geven,
uitgaande van de situatie medio 2005. Voor de waterbeheersplannen die momenteel in
ontwikkeling zijn, maken wij nadere afspraken over inspraak en goedkeuring van het
faciliteringsniveau grondgebruik.

Voor de beschrijving van het faciliteringsniveau grondgebruik moet ook het grondge-
bruik worden bepaald. De bestemming zoals die is aangeduid in een goedgekeurd
bestemmingsplan is hiervoor het uitgangspunt. Een bestemmingsplan is het resultaat van
de ruimtelijke afwegingen van een gemeente waarbij het waterschap door middel van de
watertoets een belangrijke adviesrol heeft. Wij keuren bestemmingsplannen goed.
Wanneer het bestemmingsplan onvoldoende duidelijkheid biedt moet het grondgebruik
bepaald worden op basis van de LGN5-kaart3). Voorwaarden zijn dat het grondgebruik
legaal is (dus binnen het huidige bestemmingsplan past) én de bijzondere waarden zoals
beschreven in paragraaf 4.3 in acht worden genomen.

De initiatiefnemer van nieuwe ontwikkelingen, waardoor het benodigde faciliteringsni-
veau hoger wordt dan het faciliteringsniveau medio 2005, is verantwoordelijk voor de
financiering van de noodzakelijke investeringskosten. Dit is het kostenveroorzakingsbe-
ginsel dat in het Nationaal Bestuursakkoord Water is overeengekomen en door ons is opge-
nomen in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. De betrokken partijen moeten, in
onderling overleg, afspraken maken over een redelijke en maatschappelijk verantwoorde
dekking van de kosten, wanneer niet alleen de investeringskosten, maar ook de beheers-
kosten, onevenredig toenemen als gevolg van een nieuwe ontwikkeling. Wij hanteren als
uitgangspunt dat iedere overheid de beheerskosten voor zijn rekening neemt, die horen
bij de eigen taakstelling van die overheid.
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3) Op 3 juni 2005 is de LGN5-kaart beschikbaar gekomen. Op de LGN-kaart wordt het landgebruik in Noord-Holland gedetailleerd

weergegeven op basis van satellietbeelden uit 2004.



Wanneer de nieuwe inrichting volgens dit principe is gerealiseerd, is er sprake van een
nieuw faciliteringsniveau grondgebruik. Het waterschap is verantwoordelijk voor het
beheer van het watersysteem conform dit nieuwe faciliteringsniveau.
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Voorbeeld van de toepassing van het faciliteringsniveau en het
kostenveroorzakingsbeginsel 

Voor een bepaalde locatie staat (medio 2005) in het bestemmingsplan de bestemming
agrarisch aangeduid. Op de LGN5-kaart staat dat er op deze locatie grasland is. In het
streekplan gelden geen bijzondere waarden voor dit gebied. De (werk)norm waterover-
last voor veeteelt is 1:10 jaar.
Dit is het faciliteringsniveau
grondgebruik voor water-
overlast. Het waterschap
heeft berekend dat er in de
huidige situatie eens in de
vijf jaar kans is op water-
overlast. Dit is het actuele
faciliteringsniveau. Het ver-
schil tussen het actuele faci-
literingsniveau en het facili-
teringsniveau grondgebruik
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Kostenveroorzakingsbeginsel in het Nationaal Bestuursakkoord Water
Waterschap en gemeente dragen zorg voor de uitvoering van de regionale en stedelijke
wateropgave. Hierbij wordt uitgegaan van het kostenveroorzakingsbeginsel. Dit houdt
in dat bij nieuwe ontwikkelingen de kosten met betrekking tot het reguliere waterber-
gende vermogen van het gebied voor rekening komen van de planexploitatie, tenzij het
waterbergende vermogen in de uitgangssituatie niet op orde was. Deze laatstgenoem-
de kosten zijn voor rekening van de betreffende waterbeheerder(s). Indien geen sprake
is van een wijziging van het bestemmingsplan is een tekort aan regulier waterbergend
vermogen voor rekening van het waterschap.

Kostenveroorzakingsbeginsel in het Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord

Voor de financiering van watermaatregelen bij nieuwe ontwikkelingen gaan we uit van
het kostenveroorzakingsbeginsel uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Waarbij de ini-
tiatiefnemer van een activiteit ook verantwoordelijk is voor de oplossing van eventuele
waterproblemen die daardoor ontstaan. Dit geldt zowel voor problemen op het terrein
van wateroverlast als op het terrein van waterkwaliteit.



Nieuwe ontwikkelingen zullen grotendeels samenhangen met het realiseren van de
wateropgave zoals beschreven in hoofdstuk 3 en de ruimtelijke opgaven zoals geschetst
in de twee Noord-Hollandse streekplannen. Het realiseren van de wateropgave ligt pri-
mair bij de waterschappen. Bij het realiseren van de ruimtelijke opgaven spelen de
gemeenten een initiërende rol. Wanneer een ruimtelijke oplossing noodzakelijk is om de
wateropgave op te lossen, dan wordt dit door de waterschappen onderbouwd en vervol-
gens ruimtelijk verankerd in de bestemmingsplannen door de gemeenten. Wij beoordelen
de ruimtelijke plannen van waterbeheerders en gemeenten aan de hand van ons ruimte-
lijk beleid zoals verwoord in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid.

Wij vragen de waterschappen en de gemeenten om de opgaven ontwikkelingsgericht aan
te pakken, omdat er een grote verwevenheid is tussen de wateropgave en de ruimtelijke
opgaven. Met ontwikkelingsgerichte aanpak bedoelen we een integrale, gebiedsgerichte
benadering waarbij de ruimtelijke opgaven en de wateropgave in samenhang en door
samenwerking worden gerealiseerd. Deze aanpak leidt vaak tot meer draagvlak en
kosteneffectieve oplossingen waar de maatschappij mee gediend is. Het vraagt van de
betrokken partijen een houding gericht op samenwerking en een actieve opstelling in een
vroegtijdig stadium, waarbij de partijen verder kijken dan alleen hun eigen belang.

Waterbeheerders hebben, in een recent uitgevoerde evaluatie van de watertoets, aangege-
ven dat er vaak pas in de planfase aandacht wordt besteed aan de consequenties van
ruimtelijke plannen voor het waterbeheer. Wij vinden het van belang dat er al bij de loca-
tiekeuze rekening wordt gehouden met de consequenties voor het waterbeheer. Wij ver-
wachten van gemeenten dat zij hieraan gevolg geven. Van de waterschappen verwachten
wij dat zij in hun waterbeheersplannen inzicht geven in de ruimtelijke mogelijkheden die
het watersysteem biedt en eventuele knelpunten, randvoorwaarden en oplossingsrichtin-
gen in beeld brengen. Op die manier kunnen wateraspecten, meer dan momenteel door
de watertoets bereikt wordt, al bij de locatiekeuze worden meegewogen. Overigens bete-
kent dat niet dat de waterschappen zeggenschap hebben over de ruimtelijke inrichting.
Het waterschap geeft duidelijkheid over het watersysteem. De gemeente en de provincie
(de algemene democratie) besluiten over de ruimtelijke ontwikkelingen.
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is de water(overlast)opgave waarvoor de financiële verantwoordelijkheid bij het water-
schap ligt. 

In 2008 wijzigt de gemeente het bestemmingsplan en wordt deze locatie bestemd voor
woningbouw. De (werk)norm wateroverlast voor stedelijk gebied is 1:100 jaar. Het facili-
teringsniveau grondgebruik voor wateroverlast wijzigt met de bestemmingswijziging
van 1:10 jaar naar 1:100 jaar. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de financiering
van de inrichtingskosten om het watersysteem op het nieuwe faciliteringsniveau te
brengen. De beheerskosten om het faciliteringsniveau grondgebruik te handhaven is een
verantwoordelijkheid van het waterschap.





5.1 Uitvoering van het waterbeleid

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we voor onszelf en andere partijen acties beschreven om de
doelstellingen te realiseren. Wij ondersteunen de uitvoering hiervan met onderstaande
acties.

Wij actualiseren ons waterbeleid met voortschrijdend inzicht uit, onder andere, de trajec-
ten van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water.
Bijstellingen van het beleid leggen we ter vaststelling voor aan Provinciale Staten.

De besluiten over de verdere uitwerking van het beleid, die we in de planperiode voor-
zien, hebben we in hoofdstuk 3 al als actie opgenomen. Zoals de besluiten over de inter-
provinciale verordening waterkeringen, integrale uitwerking van de wateroverlast opga-
ve, nut en noodzaak watercalamiteitenberging, bepaling watertekortopgave en getals-
waarden voor actuele kwaliteit. In onze jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoe-
ring van het Provinciaal Waterplan geven we ook de voortgang van deze besluitvor-
mingstrajecten aan.

Wij maken per partij een overzicht van de acties die wij van de betreffende organisatie
verwachten. Deze zijn in eerste opzet in hoofdstuk 3 en 4 van dit Provinciaal Waterplan
weergegeven.

Wij vragen de waterschappen om de voor hen beschreven acties uit te werken in hun
waterbeheersplannen en peilbesluiten. 

Wij vragen de waterschappen en de gemeenten jaarlijks de voortgang te rapporteren. Het
doel van en de afspraken over de voortgangsrapportages zijn beschreven in hoofdstuk 6.

Wij willen op de hoogte gebracht worden als er problemen optreden bij de uitvoering
waardoor de planning niet wordt gehaald. Wij kijken dan in overleg met de betrokken
partijen of de knelpunten opgeheven kunnen worden. Daarbij stellen wij ons nadrukke-
lijk op als ondersteuner van het proces. Mogelijkerwijs leidt dit tot heroverweging van
onze kaders, doelen en acties zoals beschreven in dit Provinciaal Waterplan. Bijstellingen
van het beleid leggen we ter vaststelling voor aan Provinciale Staten.

Onze rol in de uitvoering werken we uit in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoerings-
programma is een projectenprogramma dat bestaat uit een selectie van integrale projec-
ten waar wij een leidende rol hebben of meerwaarde kunnen bieden door waterdoelstel-
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lingen te koppelen aan andere provinciale doelstellingen op het gebied van economie,
landschap, natuur, cultuurhistorie (ontwikkelingsgerichte aanpak). Bij het uitvoeren van
deze projecten kunnen maatschappelijke organisaties zoals Land- en Tuinbouw
Organisatie Noord, Natuurbeschermingsorganisaties en de sociaal-economische partners
(bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) een belangrijke rol vervullen. De inhoud van
het uitvoeringsprogramma kunnen we in de loop van de planperiode aanpassen als
monitoringsresultaten of nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

5.2 Uitgangspunten voor de rolverdeling bij de uitvoering

In lopende projecten liggen de afspraken over de rolverdeling van de verschillende partij-
en al vast. Voor nieuwe projecten maken we onderscheid tussen projecten gericht op het
realiseren van waterdoelen en projecten gericht op het realiseren van andere provinciale
doelen. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een groep projecten die zowel water als
andere doelen dienen. 

Projecten met alleen waterdoelen
Het uitvoeren van projecten met alleen waterdoelen, zoals het verhogen van de dijken en
het verbreden van sloten, is primair een verantwoordelijkheid van de waterbeheerder en
komen ook voor rekening van de waterbeheerder. Dit is vaak het waterschap, maar soms
ook de gemeente, Rijkswaterstaat of de provincie. Er zijn uitvoeringsprojecten waarbij de
waterbeheerder niet afhankelijk is van andere partijen. Deze kan de waterbeheerder zelf-
standig uitvoeren. Er zijn echter ook projecten waarvoor de waterbeheerder medewer-
king nodig heeft, of zelfs afhankelijk is van andere partijen. Wij verwachten dat de water-
beheerder deze medewerking zelf organiseert. 
Onze rol in deze projecten is beperkt. Wanneer de uitvoering stagneert door problemen in
de samenwerking kunnen wij, als ons dat gevraagd wordt, het initiatief nemen om het
project weer op gang te helpen. Voorwaarde is wel dat het om de uitvoering van water-
doelen uit dit Provinciaal Waterplan gaat. Verder adviseren wij de waterbeheerder over
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mogelijkheden om doelen sneller of goedkoper te realiseren door bijvoorbeeld andere
doelen in de projectopzet te betrekken. Ten slotte stimuleren wij innovatieve oplossingen
voor aanpak van de wateropgave met subsidies zoals de Tender Water.

Projecten waarmee waterdoelen én andere doelen worden gerealiseerd
Dit zijn projecten die primair een waterdoel dienen, maar door samenwerking en koppe-
ling van doelen ook bijdragen aan het realiseren van andere doelen zoals economie,
natuur, landbouw, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Wij verwachten van de water-
beheerders dat zij zich actief opstellen om andere doelen te koppelen aan het realiseren
van de wateropgave. Afspraken over wie welke inspanning moet leveren en de verdeling
van de kosten is maatwerk per project. Wij kunnen, wanneer wij vragen om andere belan-
gen mee te nemen bij het realiseren van de wateropgave, vanuit de bestaande budgetten
voor deze doelen (vanaf 2007 gebundeld in het ILG) een bijdrage leveren.

Projecten waarmee andere doelen én waterdoelen worden gerealiseerd
Dit zijn projecten die vooral gericht zijn op het realiseren van andere doelen, maar ook
bijdragen aan het realiseren van een waterdoel. In deze projecten ligt de verantwoorde-
lijkheid voor de realisatie bij de initiatiefnemer. In de praktijk zal dat een maatschappe-
lijke organisatie, de gemeente of de provincie zijn. Van de waterbeheerder verwachten wij
in deze projecten medewerking en financiering voor het realiseren van het waterdoel. De
bijdrage van waterbeheerders aan dit type projecten komt tot uiting in ons projectenpro-
gramma.

Projecten die van invloed zijn op het watersysteem
Dit zijn projecten voor andere doelen waar een watercomponent in zit, die niet direct bij-
draagt aan de oplossing van de wateropgave. Wij verwachten van de waterbeheerder bij
de planontwikkeling en uitvoering een adviserende rol, waarbij de waterbeheerder als
belangenpartij opereert. De waterbeheerder brengt de gevolgen voor het waterbeheer in
beeld en adviseert de planontwikkelaar. Na de realisatie beheert de waterbeheerder de
gewijzigde situatie in het watersysteem.

5.3 Relatie met ander strategisch provinciaal beleid

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 hebben we geprobeerd het beleid in dit Provinciaal
Waterplan zo kort en bondig mogelijk te formuleren. Daarom staat er in dit plan, in prin-
cipe, geen herhaling van beleid dat in andere (provinciale) plannen en nota’s is vastge-
legd. Op een aantal punten heeft dit Provinciaal Waterplan invloed op onze andere strate-
gische beleidsplannen, zoals hieronder kort staat toegelicht.
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Relatie streekplannen - Provinciaal Waterplan
Het Provinciaal Waterplan geeft op dit moment geen aanleiding om de streekplannen
(Streekplan Noord-Holland Zuid en Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord) te herzien.
Of dit gedurende de planperiode alsnog aan de orde komt is afhankelijk van de oplossin-
gen die worden gevonden voor de wateroverlastopgave. Wij verankeren een waterber-
ging in elk geval in het streekplan wanneer:
n de omvang van de berging daartoe aanleiding geeft;
n het een berging betreft met regionale aspecten;
n de waterberging de bestaande functie verandert.
Dit betekent dat een streekplanherziening aan de orde is wanneer een waterberging grote
gevolgen heeft voor het grondgebruik in het omliggende gebied.
In beide streekplannen zijn uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen die het
waterbeheer stelt aan ruimtelijke ontwikkelingen. In het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland

Noord zijn onderstaande randvoorwaarden opgenomen die we voor de hele provincie
willen laten gelden, maar die nog niet in Streekplan Noord-Holland Zuid staan. We nemen
deze randvoorwaarden op in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid.
n Voor de financiering van watermaatregelen bij nieuwe ontwikkelingen gaan we uit

van het kostenveroorzakingsbeginsel uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Waarbij
de initiatiefnemer van een activiteit ook verantwoordelijk is voor de oplossing van
eventuele waterproblemen die daardoor ontstaan. Dit geldt zowel voor problemen op
het terrein van wateroverlast als op het terrein van waterkwaliteit.

n Water met een goede kwaliteit bevindt zich over het algemeen in hogere, boven-
strooms gelegen, gebieden. Niet-milieubelastend ruimtegebruik wordt in principe
bovenstrooms gesitueerd en milieubelastend gebruik benedenstrooms. Als er water-
kwaliteitsverbeterende maatregelen worden toegepast en de kwaliteit van het onttrok-
ken water minimaal gelijk is aan de kwaliteit die wordt teruggebracht, kan van dit uit-
gangspunt afgeweken worden.

Met bovenstaand uitgangspunt willen we richting geven aan nieuwe ruimtelijke ontwik-
kelingen. Het is een aanvulling op onze algemene uitgangspunten ‘problemen oplossen
waar ze ontstaan’ en ’water als mede-ordenend principe bij de ruimtelijke ontwikkelingen’.

Relatie Provinciaal Milieubeleidsplan – Provinciaal Waterplan
Dit Provinciaal Waterplan bevat geen grote inhoudelijke beleidswijzigingen ten opzichte van
het Provinciaal Milieubeleidsplan. Een aantal onderwerpen uit het Provinciaal Milieubeleidsplan

komt in dit Provinciaal Waterplan ook aan de orde, ze zijn verder uitgewerkt en daarmee
actueler dan het Provinciaal Milieubeleidsplan. De betreffende paragrafen in het Provinciaal

Milieubeleidsplan komen bij vaststelling van dit Provinciaal Waterplan te vervallen:
5.1 Duurzaam waterbeheer, 6.2 - Flexibel peilbeheer en 7.2 - Kustverdediging.

Relatie Verkeers- en vervoersplan Noord-Holland – Provinciaal Waterplan
Dit Provinciaal Waterplan bevat geen inhoudelijke beleidswijzigingen ten opzichte van
het Verkeers- en vervoersplan Noord-Holland, Ruimte voor mobiliteit.

Bewust omgaan met water  Provinciaal Waterplan 2006-2010n100





Doelgericht beleid kan niet zonder monitoring en evaluatie. In theorie verschaffen deze
informatie om beleid tussentijds bij te sturen en om achteraf te bepalen of de beleids-
doelen zijn gerealiseerd. De praktijk van monitoring en evaluatie blijkt weerbarstig.
Wij hebben bij de evaluatie van het tweede Waterhuishoudingsplan (WHP2) de volgende
knelpunten onderkend:
n tijdens de planperiode van het WHP2 is te weinig aandacht besteed aan monitoring.

Monitoring heeft daardoor te weinig informatie opgeleverd om het beleid uit het
WHP2 tijdens de planperiode adequaat bij te sturen; 

n er is geen overleg geweest met de waterschappen over monitoring van het WHP2; 
n monitoringsystemen waren niet op elkaar afgestemd, waardoor gegevens niet uit-

wisselbaar en te combineren waren;
n we hadden geen overzicht over wie welke gegevens voor welk doel verzamelde;
n met de beschikbare monitoringgegevens kon niet van alle beleidsdoelstellingen

bepaald worden of het gewenste resultaat bereikt was;

In de planperiode van dit Provinciaal Waterplan gaan we monitoring en evaluatie wèl
goed aanpakken. Monitoring en evaluatie moeten resultaten opleveren waarmee we:
n zicht houden op de uitvoering van het Provinciaal Waterplan door onszelf en de ande-

re partijen; 
n zicht houden op het realiseren van de doelen; 
n kunnen bepalen of het nodig is om het beleid tijdens of na de planperiode bij te stellen; 
n verantwoording kunnen afleggen aan het Rijk, de waterschappen en de gemeenten;
n informatie kunnen verstrekken aan de inwoners van Noord-Holland;
n specifieke monitoringverplichtingen kunnen uitvoeren die het Rijk of de Europese

Unie ons opdragen. 

Om te beginnen hebben we samen met de waterschappen de volgende afspraken en uit-
gangspunten vastgelegd in de notitie Modernisering relatie provincie - waterschappen (2005):
n wij erkennen het belang van goede voortgangsrapportages; 
n wij informeren elkaar over de voortgang van financiële afspraken; 
n in het periodiek bestuurlijk overleg bespreken we jaarlijks de voortgang van de uit-

voering van het waterbeleid aan de hand van een voortgangsrapportage;
n bestaande bestuursrapportages van de waterschappen en de jaarlijkse review van de

provincie vormen de basis van de voortgangsrapportage voor het bestuurlijk overleg.
Wij maken op bestuurlijk niveau nadere afspraken over de vorm, de inhoud en de tot-
standkoming (wie doet wat) van deze voortgangsrapportage; 

n wij maken nadere afspraken over de beleidsindicatoren die moeten worden gemonitord.
De vragen om rapportages in hoofdstuk 3 van dit Provinciaal Waterplan betrekken we in
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bovenstaande afspraken over de inhoud van de jaarlijkse voortgangsrapportage. We wil-
len alles zoveel mogelijk bundelen in één jaarlijkse voortgangsrapportage en de admi-
nistratieve last beperken. Wij verwachten een eenvoudige en doelmatige rapportage.
We willen met de gemeenten tot vergelijkbare afspraken komen, omdat in dit Provinciaal
Waterplan ook acties voor de gemeenten staan. 
Bovenstaande afspraken werken we samen met de waterschappen en gemeenten uit in
een monitoringsprogramma voor het Provinciaal Waterplan.

In de voortgangsrapportages van de waterschappen en gemeenten willen we op hoofd-
lijnen worden geïnformeerd en kunnen lezen in hoeverre de werkzaamheden volgens
planning verlopen. Wij vragen de voortgang volgens onderstaande indeling aan te geven:
n het op orde niveau: de werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd;
n het waarschuwingsniveau: de werkzaamheden lopen uit de planning maar naar ver-

wachting wordt de planning alsnog gehaald met de beschikbare middelen en instru-
menten;

n het ingrijpingsniveau: de werkzaamheden lopen uit de planning, de beschikbare
middelen en instrumenten zijn niet toereikend, ingrijpen is nodig om de planning als-
nog te halen.
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7.1 Inleiding

De kosten voor de uitvoering van het waterbeleid komen via bekostiging door de
Europese Unie, het Rijk, de provincie, de waterschappen, de gemeenten en de waterlei-
dingbedrijven voor rekening van burgers en bedrijven. Het waterbeheer heeft een com-
plexe structuur van verantwoordelijkheden. Zo is het Rijk verantwoordelijk voor het
beheer van de rijkswateren (In Noord-Holland zijn dat IJsselmeer, Markermeer,
Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal en Noordzee) en de aanleg van primaire water-
keringen. Wij zijn verantwoordelijk voor het (diepe) grondwaterbeheer en de organisatie
van het waterbeheer. De waterschappen beheren de regionale wateren en de waterkerin-
gen en zijn verantwoordelijk voor het zuiveren van het rioolwater. Gemeenten zijn ver-
antwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de riolering. Waterleidingbedrijven pro-
duceren en distribueren drinkwater.
Bij deze complexe verantwoordelijkheidsstructuur hoort een uitgebreide financierings-
structuur. Voor ieder aspect van het waterbeheer (kwantiteit, kwaliteit, grondwater, riole-
ring) én voor ieder verantwoordelijke organisatie is een specifieke heffing ingesteld
(Tabel 7.1).

Wij hebben geen directe zeggenschap over de begroting en de tarieven van gemeenten
en waterschappen. Dat is de verantwoordelijkheid van de betreffende gekozen bestu-
ren. Een goede afstemming met gemeenten en waterschappen dus noodzakelijk voor
een succesvolle uitvoering van ons waterbeleid. Om die reden hebben wij met de
waterschappen de afspraak gemaakt om financiële consequenties van onze plannen in
beeld te brengen (Notitie modernisering relatie provincie-waterschappen, 2005). We gaan op
hoofdlijnen afspraken maken met de waterbeheerders over de bekostiging en priorite-
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Tabel 7.1 n Financiële structuur van het waterbeheer.

Rijk beheer rijkswateren algemene middelen en heffing Wet 

verontreiniging oppervlaktewater

provincie beheer diep grondwater grondwaterheffing

provincie beheer provinciale vaarwegen algemene middelen/UNA-fonds

waterschap beheer waterkeringen en regionale wateren omslag

waterschap zuivering afvalwater verontreinigingsheffing

gemeenten aanleg en beheer riolering en drainage grondexploitatie en rioolrecht

drinkwaterbedrijven productie en levering drinkwater drinkwatertarief

Verantwoordelijke Aspect waterbeheer Financiële dekking



2) Gemeenten en waterschappen hebben een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2006-2009. Twee van de drie

waterleidingbedrijven hebben een meerjaren begroting over respectievelijk de periode 2006-2008 en 2006-2009. 

ring van de uitvoering. We spreken tevens af hoe wij elkaar blijven informeren over de
voortgang daarvan.

Dit hoofdstuk geeft een globale aanduiding van de redelijkerwijs te verwachten kosten-
ontwikkeling van het waterbeheer in Noord-Holland.

7.2 Methodiek

Wij hebben een inschatting gemaakt van de kosten voor het waterbeheer in Noord-
Holland in de periode 2006-2009 op basis van onze eigen uitgaven voor het waterbeheer
en die van de Noord-Hollandse waterschappen, gemeenten en waterleidingbedrijven.
Voor de provinciegrensoverschrijdende waterschappen en waterleidingbedrijven zijn de
kosten berekend voor het werkgebied van Noord-Holland. Bij de waterschappen hebben
wij dit berekend op basis van inwoneraantal (voor het thema waterkwaliteit) en grondop-
pervlakte (overige thema’s), bij de waterleidingbedrijven op basis van inwoneraantal.
De kosten van het Rijk, de kosten die gemeenten maken voor het grondwaterbeheer én
de kosten die particulieren en bedrijven maken zijn buiten beschouwing gelaten.

We hebben de kosten geschat op basis van de begrotingen van 2005, de beschikbare meer-
jarenbegrotingen4), kengetallen en deskundigenoordeel. Hierbij hebben wij geen rekening
gehouden met de inflatie. De personeelskosten en overhead zijn wel meegenomen.
De acties zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 3 en 4 hebben wij voorgelegd aan de pro-
vinciale projectleiders en de waterschappen. Zij hebben, op basis van ervaring, een
inschatting gemaakt van de kosten die met deze acties zijn gemoeid. Zij hebben aangege-
ven of in de meerjarenbegrotingen al rekening is gehouden met deze kosten. Twee van de
drie waterschappen hebben een inschatting gemaakt. Op basis daarvan hebben wij een
inschatting gemaakt van de kostenontwikkeling van alle drie de waterschappen. Wij heb-
ben hiervoor eerst per thema de verhouding tussen de bedragen in de begrotingen voor
2005 van de drie waterschappen uitgerekend. Deze verhouding hebben wij gebruikt om
ook de kosten van het derde waterschap te schatten. Het gaat om een globale inschatting
waarvoor wij de verantwoordelijkheid nemen.

7.3 Kostenverdeling

De actuele kosten (anno 2005) van het waterbeheer van provincie, waterschappen,
gemeenten en waterleidingbedrijven bedragen in Noord-Holland € 785 miljoen per jaar
(Tabel 7.2). De grootste kostenposten zijn de drinkwaterproductie en de waterkwaliteit
(inclusief riolering). Wij nemen een klein deel van de kosten voor onze rekening.
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De grootste kostendragers zijn de waterschappen en de drinkwaterbedrijven (ieder onge-
veer 1/3) en de gemeenten (ongeveer 1/4).

We hebben de kosten per hoofd van de bevolking berekend om meer inzicht te geven in
de omvang van de totale kosten. We hebben de totale kosten van het waterbeheer in
Noord-Holland gedeeld door het aantal huishoudens in Noord-Holland (1.136.166) en de
resultaten weergegeven in Tabel 7.3. Het bedrag dat werkelijk gemiddeld per huishouden
wordt bijgedragen aan het waterbeheer is lager, omdat ook het bedrijfsleven bijdraagt aan
de waterschaps- en drinkwaterkosten.
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Tabel 7.2 n Kosten van het waterbeheer in Noord-Holland anno 2005 (afgeronde

bedragen x € 1.000.000).

veiligheid 5,4 25 30 4 %

wateroverlast 1,5 51 53 7 %

waterkwaliteit 1,4 150 163 314 40 %

grondwater 1,5 1,5 0,2 %

drinkwater 282 282 36 %

waterbodems 6 14 20 3 %

vaarwegbeheer 20 11 31 62 8 %

overig 0,4 22 22 3 %

Totaal 36 273 194 282 785 100 %

percentage 4% 35% 25% 36% 100%

provincie waterschappen gemeenten drinkwaterbedrijven totaal percentage

Tabel 7.3 n Kosten van het waterbeheer per huishouden.

waterschapslasten 240 202

drinkwater 248 158

gemeentelijke waterdiensten 171 90

algemene heffing rijksbelastingen 32 160

Totaal per huishouden 691 610

*) bedragen afkomstig uit Water in beeld 2005, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Noord-Holland (2005) Nederland (2003)*)



7.4 Kostenontwikkeling

De uitvoering van de ambities en de bijbehorende acties in dit Provinciaal Waterplan
leidt tot een jaarlijkse stijging van de kosten voor het waterbeheer van ongeveer 3,8%.
De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de kosten van de uitvoering van de
beleidsthema's veiligheid, wateroverlast en waterbodem (Tabel 7.4). 

Het grootste deel van de kostenstijging komt voor rekening van de waterschappen (Tabel 7.5).

Veiligheid
Binnen het thema veiligheid leiden de versterkingen van de regionale waterkeringen en
de intensivering van de muskusrattenbestrijding tot een kostenstijging. De (substantiële)
kosten voor de versterking van de primaire waterkeringen zijn voor rekening van het
Rijk en zijn in dit overzicht niet meegenomen.
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Tabel 7.4 n Kostenontwikkeling van het waterbeheer in Noord-Holland (afgeronde

bedragen x € 1.000.000).

veiligheid 30 49 19 13,0%

wateroverlast 53 82 29 11,5%

waterkwaliteit 314 363 49 3,7%

grondwater 1,5 1,6 0,1 1,6%

drinkwater 282 283 1 0,1%

waterbodems 20 50 30 25,7%

vaarwegbeheer 62 61 -1 -0,4%

overig 22 21 -1 -1,2%

Totaal 785 911 126 3,8%

2005 2009 toename/afname jaarlijkse kostenstijging

Tabel 7.5 n Kostenontwikkeling per actor van het waterbeheer in Noord-Holland

(afgeronde bedragen x € 1.000.000).

waterschappen 273 380 107 8,6%

drinkwaterbedrijven 282 283 1 0,1%

gemeenten 193 204 11 1,4%

provincie 37 44 7 4,2%

Totaal 785 911 126 3,8%

2005 2009 toename jaarlijkse kostenstijging



Wateroverlast
Binnen het thema wateroverlast leidt het realiseren van fijnmazige oplossingen voor de
wateroverlastproblematiek tot een kostenstijging. Daarnaast zijn nog een aantal integrale,
bovenregionale projecten voorzien. Besluitvorming over de financiering van het water-
deel in deze projecten zal plaatsvinden in de planperiode. De kosten die gemaakt moeten
worden om het watertekort tegen te gaan zijn nog niet bekend. De omvang van de pro-
blematiek, de aard van de oplossingsrichtingen en de bijbehorende kosten moeten in de
planperiode nog bepaald worden.

Waterkwaliteit
In de planperiode wordt de kostenstijging voor waterkwaliteit veroorzaakt door beheer
en onderhoud van de rioleringen (een kostenstijging van 7% per jaar5)), onderzoek en
besluitvormingsprocessen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en verbetering
van de waterkwaliteit.
In deze planperiode worden nieuwe ambities betreffende de waterkwaliteit in het kader
van de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld zoals beschreven in hoofdstuk 3. De finan-
ciering van maatregelen om deze ambities te realiseren zal onderdeel uitmaken van deze
besluitvorming.

Grond- en drinkwater
Het aanpassen van de waterwinningen en het realiseren van nieuwe natte natuur con-
form de doelen voor verdrogingsbestrijding zijn de belangrijkste kostendragende ambi-
ties van het Provinciaal Waterplan. Wij verwachten dat het aanpassen van de water-
winning in de komende planperiode maximaal € 10 miljoen zal bedragen. Dit wordt
betaald door waterleidingbedrijven, provincie en Rijk (subsidie). De drinkwaterbedrijven
zijn met een voortdurende verbeterslag bezig, waardoor de kosten voor het drinkwater
niet zullen toenemen.
De kosten voor nieuwe natte natuur hangen samen met het realiseren van de Provinciale
ecologische hoofdstructuur. De totale kosten voor het realiseren van natte natuur worden
over de periode 2006-2010 geraamd op circa € 40 miljoen en worden grotendeels gedragen
door Rijk en provincie vanuit de subsidies voor natuurbeheer en zijn in ons overzicht niet
meegenomen. 

Waterbodem
De uitvoeringskosten voor de aanpak van de waterbodemproblematiek is gekoppeld aan
het Baggerprogramma. De kostenstijging is het gevolg van de keuze om in korte tijd het
achterstallig onderhoud weg te werken. De in beeld gebrachte bedragen geven een indi-
catie van de financiële inspanningen voor het Baggerprogramma en zijn daarmee geen
structurele verhogingen.

Vaarwegbeheer
Voor het vaarwegbeheer worden geen substantiële veranderingen in de kosten verwacht.

Bewust omgaan met water  Provinciaal Waterplan 2006-2010 n 111
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Waterstaatswet 1900
De Waterstaatswet 1900 omvat de algemene regels omtrent het waterbestuur. Deze wet is
voor de provincie de juridische basis om het beheer en onderhoud van waterstaatswer-
ken op zich te nemen of toe te kennen aan een andere beheerder. Daarnaast is in de wet
opgenomen dat de waterbeheerder een calamiteitenplan moet vaststellen en te zorgen
voor de bekendmaking daarvan.

Wet op de waterhuishouding
De Wet op de waterhuishouding regelt aspecten inzake de waterhuishouding. In de wet
is opgenomen dat de provincie verplicht is elke vier jaar een provinciaal waterhuishou-
dingsplan op te stellen. Ook de plicht van de waterschappen om elke vier jaar een water-
beheersplan op te stellen en de plicht van de provincie om deze waterbeheersplannen te
toetsen en al dan niet goed te keuren is hierin opgenomen. De wet biedt verder de
beheersinstrumenten peilbesluit, waterakkoord en lozings- of onttrekkingsvergunning. 

Wet op de waterkering
De Wet op de waterkering omvat de algemene regels ter verzekering van de beveiliging
door waterkeringen tegen overstromingen. De wet is van toepassing op dijkringgebie-
den, primaire waterkeringen en regionale waterkeringen. De provincie heeft het toezicht
op alle dijkringgebieden, primaire waterkeringen en regionale waterkeringen binnen de
provincie. 

Wet voorziening ten behoeve van inzet en bekostiging
muskusrattenvangers

Het doel van deze wet is het beschermen van waterkeringen tegen muskusratten door
het inzetten van muskusrattenvangers. De wet legt de plicht van het uitvoeren van de
muskusrattenbestrijding bij de provincie. De provincie moet hierover verantwoording
afleggen aan het Rijk.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren omvat regels met betrekking tot de veront-
reiniging van oppervlaktewateren. Het is verboden om zonder vergunning op het opper-
vlaktewater te lozen. Deze vergunning wordt aangevraagd bij en verstrekt door het
waterschap.

Wet hygiëne en veiligheid badinrichting en zwemgelegenheden
De wet betreft regels voor de houders van badinrichtingen en zwemgelegenheden over
veiligheid en hygiëne. De zwemmer moet er vanuit kunnen gaan dat zijn gezondheid en
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veiligheid bij het zwemmen in een zweminrichting geen gevaar lopen. De provincie toetst
de zweminrichtingen op de in de wet gestelde regels. 

Grondwaterwet
Het doel van de Grondwaterwet is het regelen van grondwateraspecten inzake het ont-
trekken van grondwater en het kunstmatig infiltreren van water in de bodem. Het actief
reguleren van grondwaterpeilen is niet geregeld in de Grondwaterwet en is geen wette-
lijke taak van de provincie. Een vergunning in het kader van de Grondwaterwet is nodig
als een overheid of een particulier grondwater wil onttrekken of infiltreren. De provincie
is de vergunningverlenende instantie, beoordeelt de aanvragen en kan aan de vergun-
ning voorschriften verbinden ter bescherming van betrokken belangen. 

Wet bodembescherming
In de Wet bodembescherming zijn regels opgenomen die in het belang zijn van de
bescherming van de bodem. Regels worden gesteld aan werkzaamheden waarbij stoffen
die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht.
Het beschermen van de kwaliteit van het grondwater behoort ook tot deze wet. 

Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer regelt de bescherming en de verbetering van het milieu, waaronder
de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen en afvalwater en de zorg voor een
zuinig gebruik van energie en grondstoffen. In de wet is als verplichting voor de provin-
cie opgenomen dat zij een provinciale milieuverordening, een provinciaal milieubeleids-
plan en een provinciaal milieuprogramma dient op te stellen. In de provinciale milieuver-
ordening zijn, met het oog op de waterwinning, onder andere regels ter bescherming van
de kwaliteit van het grondwater opgenomen.

Integrale waterwet - in ontwikkeling
Op rijksniveau wordt een Integrale waterwet voorbereid. In een brief aan de tweede
kamer (6 juli 2004) heeft de staatssecretaris aangegeven dat er drie hoofdredenen zijn om
te komen tot een Integrale waterwet. 
1 In het Hoofdlijnenakkoord ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ van het kabinet

wordt veel nadruk gelegd op het verminderen van de regelzucht en bureaucratie. Het
vereenvoudigen van procedures, het beperken van wettelijk verplichte planfiguren en
het verminderen van administratieve lasten voor bedrijven en burgers. 

2 Het voornemen om de waterwetgeving verder te integreren vloeit voort uit de ont-
wikkelingen op Europees niveau. Het belangrijkste hierbij is de Europese Kaderrichtlijn

Water.

3 Er bestaat een sterke behoefte aan een duidelijkere verankering en betere instrumen-
tatie van integraal waterbeheer en de watersysteembenadering.
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Wij beschikken samen met andere overheden over een breed instrumentarium om de
gestelde beleidsdoelen te realiseren. Het gebruik van het instrumentarium is per beleids-
dossier verschillend. In hoofdstuk 3 is per beleidsonderwerp aangegeven welk instru-
mentarium voor het betreffende dossier wordt ingezet. Deze bijlage geeft een overzicht
van de instrumenten die ingezet kunnen worden voor het realiseren van de doelen die
per waterthema beschreven staan in hoofdstuk 3. 

Watertoets

Doel

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003) hebben gemeenten, waterschappen en pro-
vincies afgesproken dat zij de watertoets uitvoeren. De watertoets is naderhand ook wet-
telijk verplicht gesteld (november 2003) in het Besluit op de ruimtelijke ordening. Het
doel van de watertoets is het vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het
is één van de instrumenten om het waterbeleid voor de 21e eeuw vorm te geven.
Wij hebben het uitvoeringskader van de watertoets vastgelegd in de vorm van een
beleidsnotitie (juli 2002). In de streekplannen (Noord-Holland Noord en Noord-Holland
Zuid) en in de nota Evenwichtig omgaan met water (2004) staat dat voor nieuwe ruimte-
lijke ontwikkelingen de watertoets moet worden uitgevoerd met als uitgangsprincipe
waterneutraal bouwen.

Rol/taakverdeling

Het watertoetsproces kent drie rollen, te weten die van initiatiefnemer, waterbeheerder en
beoordelaar. De initiatiefnemer kan zowel de overheid zijn als ook een private organisatie.
De initiatiefnemer overlegt met de waterbeheerder inzake de waterkenmerken, de water-
aandachtspunten en de ontwerpcriteria van het plan. De waterbeheerder toetst het plan aan
de watercriteria en verstrekt advies met betrekking tot waterhuishoudkundige aspecten. 
De beoordelaar is de overheid die het plan of besluit, al dan niet, geheel of gedeeltelijk
goedkeurt (provincie of rijksoverheid). De beoordeling in het kader van de watertoets is
geïntegreerd in de beoordeling van het ruimtelijke plan of besluit als geheel. 

Hoogwater informatiesysteem (HIS)

Doel

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de waterbeheerders het Hoogwater
informatiesysteem (HIS) gaan gebruiken voor onder andere calamiteitenbestrijding.
Het doel van het HIS is tweeledig:
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1 In de voorbereiding op en tijdens hoogwater inzicht geven in de toestand van de
waterkeringen en in de consequenties van een mogelijk falen van het systeem van
waterkeringen.

2 Communicatie tijdens hoogwater bevorderen (zowel tussen mensen als tussen systemen).

Rol/taakverdeling

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de waterschappen
een hoogwater informatiesysteem (HIS) opzetten en invullen. Een HIS is een technisch
instrument dat gebruikt wordt bij het opstellen en uitvoeren van watercalamiteitenplan-
nen. Informatie uit het HIS wordt ook gebruikt voor de provinciale risicokaart die in
voorbereiding is. Wij zien er op toe dat het HIS er komt en voldoende is afgestemd met
andere gebruikers (bijvoorbeeld gemeenten en Rijkswaterstaat). Wij dragen financieel bij
aan de implementatie. Gemeenten en waterschappen passen indien nodig hun calamitei-
tenplannen aan op basis van de informatie uit het HIS. Uiterlijk in 2006 is voor geheel
Noord-Holland een actueel Hoogwater informatiesysteem (HIS) operationeel.

Waterakkoord en blauwe knopen

Doel

Waterakkoorden zijn bindende afspraken tussen waterbeheerders over het kwantitatieve
en kwalitatieve waterbeheer. Er worden afspraken gemaakt over de hoeveelheden water
die ingelaten worden vanuit en afgevoerd worden naar het hoofdwatersysteem. In het
Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken om de belangrijkste uitwisselingspunten
tussen hoofd- en regionaal watersysteem te benoemen (zogenaamde blauwe knopen).
Indien partijen dat wensen kunnen zij nieuwe waterakkoorden dan wel een andere vorm
van afspraken met betrekking tot deze knooppunten (bijv. regionaal akkoord) maken.

Rol/taakverdeling

Een waterakkoord wordt gesloten tussen twee of meer waterbeheerders. Indien de water-
beheerders alleen waterkwantiteitbeheerders zijn, neemt eveneens de waterkwaliteit-
beheerder aan het waterakkoord deel. Wij zien er op toe dat waterkwaliteit, ruimtelijke
ordening en een integrale afweging een grotere rol gaan spelen binnen de waterakkoorden. 

Peilbesluit

Doel

Peilbesluiten hebben tot doel om bewoners of gebruikers van een gebied zekerheid te bie-
den over het te voeren peilbeheer. Bij het opstellen van de peilbesluiten wordt een inte-
grale afweging gemaakt voor het te handhaven peil.

De verplichting tot het vaststellen van peilbesluiten is vastgelegd in de Wet op de water-
huishouding. De goedkeuring door Gedeputeerde Staten is geregeld in de Waterschaps-
wet en de verschillende waterschapsverordeningen en –reglementen.
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Rol/taakverdeling

Waterschappen stellen peilbesluiten op. Wij beoordelen peilbesluiten en keuren ze al dan
niet goed. We toetsen de peilbesluiten op huidig beleid. 

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)

Doel

In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben het Rijk, provincies, waterschapen en
gemeenten afgesproken om in 2015 het watersysteem ‘op orde te hebben’. Eén van de
hulpmiddelen om hieraan invulling te geven is het opstellen van het GGOR door het
waterschap in samenwerking met gemeenten, de grondwaterbeheerders en belangheb-
benden.

Rol/taakverdeling

Wij stellen met dit Provinciaal Waterplan de beleidsmatige kaders voor het ontwikkelings-
proces van het GGOR vast (zie paragraaf 3.3 - Waterkwantiteit, Peilbeheer). De water-
schappen verzorgen alle technisch-inhoudelijke stappen die voor een GGOR moeten wor-
den gezet. 

Grondwatermeetnetten
Tussen 1980 en 1990 zijn twee meetnetten ingericht om de toestand van het grondwater in
beeld te kunnen brengen, het grondwaterkwantiteitsmeetnet en het grondwaterkwaliteits-
meetnet. 

Het grondwaterkwantiteitsmeetnet komt voort uit de Grondwaterwet en bestaat uit 450
meetlocaties waarbij per meetlocatie op meerdere dieptes wordt gemeten. We voeren
twee maal per maand op alle meetpunten metingen uit. De meetgegevens worden
gebruikt om de toestand van het grondwater in beeld te brengen. De meetgegevens wor-
den ook gebruikt voor projecten zoals bij aanpak van grondwateroverlast in stedelijke
gebieden, bestrijding van verdroging van natuurgebieden of vergunningaanvragen voor
grondwateronttrekking. De gegevens van alle provincies worden door TNO-NITG
beheerd en zijn beschikbaar voor iedereen.

Het grondwaterkwaliteitsmeetnet komt voort uit de EU-Richtlijn betreffende de bescherming

van het grondwater tegen verontreiniging en bestaat uit 60 meetlocaties die jaarlijks op een
diepte tussen het maaiveld en tien meter beneden het maaiveld worden bemonsterd. Het
kwaliteitsmeetnet wordt onder andere gebruikt om zoutgehalten, stikstof, fosfaat en
zware metalen te bepalen. Het meetnet wordt gebruikt om de toestand van het milieu te
volgen bij projecten en voor ontheffingsaanvragen in het kader van het lozingenbesluit
wet bodembescherming. De meetgegevens worden door ons zelf beheerd en zijn even-
eens voor iedereen beschikbaar.
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Strategisch grondbeleid

Doel

Actief strategisch grondbeleid heeft tot doel om mogelijkheden te creëren om ruimtelijke
ontwikkelingen te kunnen realiseren. 

Het actief strategisch grondbeleid bestaat uit een drietal instrumenten, te weten:
Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet en de exploitatievergunning.

Rol/taakverdeling

De gemeente kan de drie instrumenten op de volgende manieren inzetten:
n Onteigeningswet: gemeente kan gronden onteigenen als de eigenaar niet vrijwillig tot

verkoop wil overgaan (tenzij eigenaar door gemeente gewenste ontwikkeling zelf gaat
realiseren).

n Exploitatieovereenkomst: maakt mogelijk dat gemeente in bepaalde gevallen kosten
kunnen verhalen en nadere eisen kunnen stellen met betrekking tot de inrichting van
de locatie.

n Wet voorkeursrecht gemeenten: een gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op
een perceel. De eigenaar is dan verplicht bij gewenste verkoop, het perceel eerst aan
de gemeente aan te bieden.

Strategisch grondbeleid kan een belangrijk instrument zijn bij het anticiperen op (water-
gerelateerde) beleidskeuzes. De uitvoering van waterbeleid kan er baad bij hebben als
strategisch aangekochte grond beschikbaar is voor ruimtelijke oplossingen. 

Beeldkwaliteitsplan

Doel

Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening zijn gemeenten verplicht hun ruimtelijk beleid
goed te motiveren en het onderzoek daarnaar op te nemen in de toelichting behorende bij
het bestemmingsplan of in de ruimtelijke onderbouwing bij een artikel 19-procedure. Het
doel van het beeldkwaliteitsplan is het behouden en versterken van bestaande karakte-
ristieken van het gebied (waaronder cultuurhistorische en watergerelateerde kwaliteiten)
bij nieuwe ontwikkelingen.

Rol/taakverdeling

In een beeldkwaliteitsplan leggen gemeenten verantwoording af over de inpassing van
de huidige cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit van de omgeving, in de nieu-
we ontwikkeling. Alleen voor Noord-Holland Noord is een beeldkwalteitsplan verplicht.
Bij het toetsen van een beeldkwaliteitsplan kijken we of de cultuurhistorische en land-
schappelijke effecten overeenstemmen met onze waarden en beleidsstrategieën.
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Landschapskatern Noord-Holland

Doel

In de Landschapskatern Noord-Holland is het provinciale landschapsbeleid op een
beknopte en illustratieve manier beschreven. Per landschapstype zijn bepalende ken-
merken benoemd voor de landschappelijke identiteit en zijn ontwikkelingsrichtingen
aangegeven. 

Rol/taakverdeling

Wij gebruiken de Landschapskatern Noord-Holland bij de toetsing en het opstellen van
ruimtelijke plannen (incl. bestemmingsplannen). 

Cultuurhistorische waardenkaart

Doel

Het doel van de cultuurhistorische waardenkaart is het informeren over cultuurhistorische
aspecten van de inrichting van de ruimte van Noord-Holland. Deze kaart geeft inzicht in
de archeologische-, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden.

Rol/taakverdeling

Wij gebruiken de cultuurhistorische waardenkaart bij de toetsing en het opstellen van
ruimtelijke plannen (incl. bestemmingsplannen). 

Provinciale subsidie

Doel

Het verlenen van een subsidie heeft tot doel de uitvoering van het beleid te stimuleren en
realiseren.
De Tender Water zetten we in als subsidie-instrument om derden te ondersteunen bij de
uitvoering van projecten die de wateropgave integraal benaderen en meerdere doelen
dienen.

Rol/taakverdeling

De subsidieaanvrager kan een overheid zijn, maar ook particulieren of bedrijven. We
beoordelen de subsidieaanvragen op de criteria van de betreffende subsidie. Op basis van
de beoordeling en de beschikbare gelden maken wij een prioritering voor de subsidietoe-
kenning. 

Investeringsbudget landelijk gebied (ILG)

Doel

Het doel van het ILG is de provincies samen met de gemeenten en waterschappen in
staat te stellen op een effectieve wijze de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het
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landelijk gebied te realiseren als onderdeel van een integrale regionale gebiedsontwikke-
ling. Met het ILG wordt de financiering van deze projecten eenvoudiger omdat er minder
regels en minder doelen gesteld worden.
Het ILG wordt een belangrijke bron van (co)financiering voor de aanpak van verdroging,
waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers en recreatieverbindingen. Wij vinden het
belangrijk dat in het vervolg op het NBW (in NBW2) gestreefd wordt afspraken te maken
om ook de rijksfinanciering van het NBW via het ILG te laten lopen.

Rol/taakverdeling

Het Rijk besteedt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van rijksdoelen en de coör-
dinatie van het verdelen van de subsidiegelden uit aan de provincies. Gemeenten, water-
schapen, particulieren, bedrijven en belangenorganisaties spelen echter een belangrijke
rol en worden betrokken bij het realiseren van de doelen op het gebied van de regionale
gebiedsontwikkeling.
Wij stellen met het Rijk een convenant op met afspraken over de hoeveelheid subsidie en
personele capaciteit. We stellen tevens een provinciaal Meerjaren Programma (pMJP) op,
waarin alle projecten in het landelijk gebied worden ondergebracht. Het pMJP biedt
inzicht in de doelen die in een ILG-periode worden gerealiseerd en is de basis voor de
financiering door provincie, Rijk en EU. We kunnen met het ILG sturen op doelen in
plaats van projecten en krijgen de mogelijkheid met geld te schuiven tussen doelen en
gebieden. 

Nationale en Europese subsidiemogelijkheden

Doel

Het verlenen van een subsidie heeft tot doel de uitvoering van het beleid te stimuleren en
realiseren. Er is een groot aantal nationale en Europese subsidies, zoals POP, LIFE en
Interreg. Genoemde subsidies bevatten allemaal mogelijkheden om wateraspecten te
betrekken bij ruimtelijke plannen.

Rol/taakverdeling

Bij het subsidietraject van nationale en Europese subsidies wordt een drietal rollen onder-
scheiden: de aanvrager, de beoordelaar en de eindbeoordelaar.
Bij nationale subsidies wordt de aanvraag veelal rechtstreeks ingediend bij het orgaan dat
de aanvragen beoordeelt en de subsidies toekent, zoals Dienst Landelijk Gebied (DLG).
Bij Europese subsidies worden de aanvragen over het algemeen ingediend bij een natio-
nale overheid zoals DLG. Deze doet een eerste beoordeling van de ingediende aanvragen.
Daarna wordt een lijst met aanvragen die de eerste beoordeling hebben doorstaan door-
gestuurd naar de EU. Hier wordt uiteindelijk beoordeeld welke aanvragen gehonoreerd
worden. 
De aanwezige kennis bij gemeenten, waterschappen en provincie (bureau Europa) moet,
gelet op de ambities in dit Provinciaal Waterplan, verder worden gebundeld, om actiever
en succesvol gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van de EU.

Bewust omgaan met water  Provinciaal Waterplan 2006-2010 n 125



Communicatie
De communicatie over het waterbeleid in dit Provinciaal Waterplan speelt zich af op ver-
schillende fronten en met verschillende doelen:

Informatievoorziening over het Provinciaal Waterplan

Naast een papieren versie van het Provinciaal Waterplan komt er een digitale versie
beschikbaar op onze internetsite. Hier zullen ook de kaarten beschikbaar zijn. 

Informatievoorziening over het instrumentarium

We gaan er voor zorgen dat het eenvoudiger wordt om de beschikbare informatie over
instrumenten zoals vergunningen, subsidies en de watertoets te raadplegen. We hopen
dat dit zal leiden tot een betere inzet van de instrumenten. 

Stimuleren van het bewust omgaan met water en het creëren van draagvlak

Door mensen bekend te maken met het gedachtegoed van het huidige waterbeleid willen
we iedereen bewust maken van de kansen en bedreigingen van water. Op deze manier
hopen we ook begrip en draagvlak te creëren voor de maatregelen die nodig zijn om het
watersysteem op orde te krijgen en te houden. 

Stimuleren van de uitvoering

Door in goed overleg met onze waterpartners een uitvoeringsprogramma op te stellen
voor het Provinciaal Waterplan willen wij de uitvoering van het waterbeleid stimuleren.
In aanvulling hierop overwegen we het ambtelijk overleg met de waterpartners, het
Waterplanberaad, in stand te houden en een rol te geven in de uitvoering van het
Provinciaal Waterplan.

Stimuleren van de samenwerking

Wij willen de samenwerking tussen de waterpartners en maatschappelijke organisaties
stimuleren door aan te dringen en toe te zien op goede informatie-uitwisseling tussen de
verschillende partijen.
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Op de kaart Wateroverlastopgaven zijn de opgaven voor wateroverlast in polder en boe-
zem weergegeven. Elk hoogheemraadschap heeft de opgave voor het beheersgebied op
eigen wijze bepaald. De opgaven van de verschillende beheersgebieden zijn niet met
elkaar te vergelijken zonder daarmee rekening te houden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De wateropgaven in de polders van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
zijn getoetst aan de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water volgens de
Leidraad Toetsing Regionale Watersystemen (2004)met betrekking tot wateroverlast en
zonodig aangevuld met overlastnormen van het hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier.
In een Raamplan heeft het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier water-
opgaven per polder in hectares weergegeven. Genoemd aantal hectares is de ruimte die
nodig is voor het oplossen van de wateropgaven nadat alle mogelijke technische maat-
regelen als slimme stuwen, aanpassing peilbeheer etc. hebben plaatsgevonden. 
De boezemsystemen in het beheersgebied van hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier zijn op orde. Alleen de Schermer boezem kent nog een opgave van 60 m3/min.

Hoogheemraadschap van Rijnland
De wateropgaven in de polders van het hoogheemraadschap van Rijnland worden getoetst
aan de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water volgens de Leidraad. Omdat de
opgaven in de zomer van 2006 bekend worden zijn ze nog niet op deze kaart verwerkt.
Voor de onderbouwing van de wateropgaven in de Haarlemmermeerpolder
(Onderbouwing wateropgave Noord-Holland, 2004) is vooruitlopend op deze toetsing
de (polder)wateropgave in de Haarlemmermeerpolder globaal bepaald op 50 ha. De
wateropgaven in de overige polders in Rijnlands boezem en in de direct op het Noord-
zeekanaal afwaterende polders zijn niet op de kaart weergegeven.
In het rapport is ook de opgave voor de boezem onderbouwd, deze komt neer op
1.000.000 m3. Op basis hiervan hebben Provinciale Staten de twee gebieden die in aan-
merking komen voor boezempiekberging in de Haarlemmermeer tot januari 2006 op de
streekplankaart gehandhaafd en zijn ze vervolgens als oplossingsmogelijkheid op de
kaart Waterkwantiteit overgenomen. Inmiddels worden beide mogelijkheden meegeno-
men in de uitwerking van de Nota Ruimte voor de Haarlemmermeer-Bollenstreek.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
De wateropgaven in 88% van de polders van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht zijn getoetst aan de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water volgens de
Leidraad. Voor de overige 12% geldt dat op basis van een eerdere globale toetsing als
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weinig risicovol aangemerkt zijn en er momenteel te weinig informatie beschikbaar is
voor detailtoetsing. De wateropgave geeft aan hoe groot het gebied is waar te vaak inun-
datie plaatsvindt, maar is niet rechtstreeks te vertalen naar de grootte van de ruimteclaim.
Dat vraagt om een nadere afweging op gebiedsniveau tussen diverse technische maatre-
gelen en ruimtelijke maatregelen.
Op basis van de studie (Onderbouwing wateropgave beheersgebied Amstel, Gooi en
Vecht t.b.v. Streekplanherziening Noord-Holland Zuid, 2005) is de Horstermeer door
Provinciale Staten als locatie voor waterberging tot januari 2006 op de streekplankaart
gehandhaafd en vervolgens overgenomen op de kaart Waterkwantiteit als locatie voor
polderpiekberging.
De boezemsystemen in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht zijn op orde.

Bewust omgaan met water  Provinciaal Waterplan 2006-2010n128



December 2005 De Tweede Kamer stelt de 1e Landelijke Nota KRW 2006 vast.

1e helft 2006 Wij stellen samen met onze waterpartners, ieder vanuit zijn
eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de resultaten
van het eerste deel van het werkproces vast.

Juni 2006 n Wij vatten, samen met onze waterpartners, de besluiten
over de resultaten van het eerste deel van het werkproces
in een document samen en zenden dit document als regio-
nale input voor de 2e Landelijke Nota KRW 2006 toe aan
de rijksoverheid.

n Wij stellen samen met onze waterpartners waar nodig de
beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden voor het 2e
deel van het werkproces bij.

December 2006 De Tweede Kamer stelt de 2e Landelijke Nota KRW 2006
(Decembernota) vast.

2e helft 2006 Start 2e deel van het werkproces: het uitvoeren van het cycli-
sche proces op het niveau van waterlichamen met als doel te
komen tot het opstellen van haalbare ontwerpdoelen en con-
ceptmaatregelen. Wij leveren waar nodig vanuit onze
bevoegdheden en verantwoordelijkheden een bijdrage.

Juni 2007 n Wij bepalen samen met onze waterpartners, ieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, welke
beschikbare resultaten vanuit het tweede deel van het
werkproces als input naar de rijksoverheid moeten wor-
den gemeld.

n Wij vatten samen met onze waterpartners de besluiten
over de geselecteerde resultaten van het tweede deel van
het werkproces in een document samen en zenden dit
document als regionale input voor de 3e Landelijke Nota
KRW 2006 toe aan de rijksoverheid.

December 2007 De Tweede Kamer stelt de 3e Landelijke Nota KRW 2006
(Decembernota) vast.
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Juni 2008 n Wij stellen samen met onze waterpartners, ieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de
resultaten van het tweede deel van het werkproces vast.

n Wij starten samen met onze waterpartners, ieder vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met
het proces tot vaststelling van de (ecologische) waterkwali-
teitsdoelen en maatregelen.

December 2008 n Wij stellen, vanuit onze verantwoordelijkheid en bevoegd-
heid, de ontwerp-waterkwaliteitsdoelen vast.

n De waterschappen stellen de concept-maatregelen-
programma’s vast.

n Op rijksniveau stelt de Tweede Kamer het ontwerp-
stroomgebiedbeheersplan Rijn(delta) vast.

n Na genoemde besluitvormingstrajecten start de publieke
consultatie en discussie met alle betrokkenen over de 
ontwerp-waterkwaliteitsdoelen en concept-maatregelen.

Uiterlijk december 2009 Provinciale Staten stellen de (ecologische) waterkwaliteitsdoe-
len definitief vast. De waterschapsbesturen stellen de maatre-
gelenprogramma’s vast. De Tweede Kamer stelt het definitie-
ve stroomgebiedbeheersplan Rijn(delta) vast, waarna officiële
publicatie plaatsvindt.

2015 De termijn waarop in principe alle waterkwaliteitsdoelen
(samen de ‘Goede Toestand’) bereikt moeten zijn.

2021 Einde eerste faseringstermijn.

2027 Einde tweede en laatste faseringstermijn; alle waterkwaliteits-
doelen moeten nu daadwerkelijk bereikt zijn.
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De Wet milieubeheer verplicht gemeenten een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te
stellen. Bij de voorbereiding moeten de provincie, de waterbeheerder(s) en de inspectie
milieuhygiëne worden betrokken. In onderstaande lijst staan de belangrijkste punten
waarop wij een GRP beoordelen.

1 Wettelijke procedure en voorschriften.

2 Opbouw conform Leidraad Riolering.

3 Evaluatie van voorgaande plannen (wat is afgelopen planperiode gerealiseerd, in hoe-
verre komt dat overeen met wat verwacht werd, indien niet gehaald argumenteren).

4 Overleg met andere overheden (bijvoorbeeld maatwerkoverleg en overleg met buur-
gemeenten over sanering van ongerioleer-de percelen in het buitengebied en overleg
met de nutsbedrijven over het één keer open leggen van de straat voor diverse werk-
zaamheden).

5 De relaties met andere plannen (bijvoorbeeld het Provinciaal Waterplan, het
Provinciaal Milieubeleidsplan en het integrale waterbeheersplan van het waterschap).

6 Doelen, functionele eisen en maatstaven voor de komende planperiode (afgestemd op
provinciale koers).

7 Nog niet aangesloten bebouwing:
n sanering van ongerioleerde percelen in het buitengebied (overzicht, benodigde ont-

heffingen);
n sanering van ongerioleerde percelen in de bebouwde kom (overzicht).

8 Aan te sluiten nieuwe bebouwing:
n duurzaam bouwen;
n aan te leggen rioolstelsel;
n omgang met regenwater (maximaal afkoppelen, infiltratie schoon regenwater).

9 Overzicht bestaande voorzieningen (onder andere: alle overstorten, toestand van
objecten, ouderdom, knelpunten, basisinspanning) en het op een of meer overzichts-
kaarten weergeven van:
n de locaties van overstorten en lozingen uit gemengde en gescheiden rioolstelsels;
n een globaal overzicht van de op korte termijn aan te leggen voorzieningen, de te
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vervangen voorzieningen en de aanwezige voorzieningen voor de inzameling en
het transport van afvalwater;

n de leeftijd van de rioleringen.

10 Strategie:
n aanleg voorzieningen (nieuwbouw, bestaande bebouwing, buitengebied);
n prioriteitsbepaling voor aanleg voorzieningen;
n onderzoek (inventarisatie, inspectie, risicobenadering (onder andere lekkende rio-

len, grondwateroverlast), berekening, controle);
n maatregelen (rioolslib, afkoppelen van verhard oppervlak (vindt een haalbaar-

heidsonderzoek plaats naar het afkoppe-len van verhard oppervlak enz), gebruik
duurzame materialen).

11 Middelen en kostendekking (personele middelen, maatschappelijke kosten en finan-
ciering, ook voor het buitengebied).
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Bij het opstellen van het Provinciaal Waterplan is overleg gevoerd met:

De leden van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC):
P.J.M. Poelmann Provincie Noord-Holland (voorzitter)
J. de Bondt Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
J.M. de Vries Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
E. Togtema Hoogheemraadschap van Rijnland
J.H. Dronkers Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
J.H.C.M. Tol Vereniging Noord-Hollandse gemeenten/

gemeente Edam-Volendam
C.J. Geldorp-Pantekoek Vereniging Noord-Hollandse gemeenten/gemeente Texel
S.H. Binnendijk Vereniging Noord-Hollandse gemeenten/

gemeente Alkmaar
W.H. van den Hoek Vereniging Noord-Hollandse gemeenten/

gemeente Heemstede
W.J. Pieterman Vereniging Noord-Hollandse gemeenten/

gemeente Ouder Amstel
C.H. van de Wiel Waterleidingbedrijf Amsterdam (agendalid)
E.G.H. Vreedenburgh PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland (agendalid)
C.P. Bruggink Hydron (agendalid)

De leden van het waterplanberaad (ambtelijk):
R. Tekke/M. Zwartjens Provincie Noord-Holland (voorzitter)
W. van Douwen/S. Kuin Vereniging Noord-Hollandse gemeenten
M. Schreijer/R.J. Sellies Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK
J.H.M. Schobben Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
J. van Alpen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
M. Dijkstra/B. van Ooijen Hoogheemraadschap van Rijnland

In februari 2005 heeft de waterplanconferentie plaatsgevonden. Hierbij waren
23 vertegenwoordigers van de waterschappen, 3 vertegenwoordigers van LTO Noord,
6 vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en 12 vertegenwoordigers van
natuur- en milieuorganisaties aanwezig. De gemeenten in Noord-Holland werden ver-
tegenwoordigd door ruim 30 personen. Verder waren er vertegenwoordigers van de
ANWB, de HISWA, de Watersportbond en de waterleidingbedrijven.
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