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Samenvatting
Waarom een raamplan?
In het N ationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) zijn afspraken gemaakt over de aanpak van
wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit voor de komende jaren. Rijk, provincies, waterschappen
en gemeenten dienen te anticiperen op veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering,
zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit noemen we de wateropgave
en deze is erop gericht de watersystemen in 2015 op orde te hebben en daarna op orde te houden.
Het beleid dat zich met deze materie bezighoudt wordt aangeduid als 'Waterbeheer van de
21e eeuw' (WB 21).
Het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft op 28 april 2004
besloten de aanpak van de wateroverlast prioriteit te geven. Deze opgave is uitgewerkt in drie
raamplannen. In dit raamplan is de opgave voor wateroverlast uitgewerkt. Het plan is vastgesteld
op 6 juli 2005.
De faalkansenstudie als basis voor de knelpuntenanalyse
De studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier (BWN-studie, 200 1-2004). ook wel aangeduid als
'De faalkansenstudie', heeft inzicht verschaft in de omvang van het wateroverlastprobleem . Uit de
toetsing van het watersysteemgedrag komt naar voren dat 10-12% van de peilgebieden niet voldoet aan
de landelijke werknormen uit het NBW en de wateroverlastnormen uit het Waterbeheersplan 2 (WBP2).
De resultaten van de BWN-studie vormen het vertrekpunt voor de knelpuntanalyse en de uitwerking van
maatregelen in projecten op polderniveau.
Uitgangspunten en randvoorwaarden
•
Het raamplan richt zich niet op aanpassing van de boezemsystemen, maar op kleinschalige
maatregelen in de poldersystemen;
•

De problemen worden opgelost waar ze zich voordoen;

•

Voor alle watersystemen die thans aan de werknormen voldoen, geldt de regel 'dempen is
graven', opdat het systeemgedrag gehandhaafd blijft;

•

Het zogenaamde 'middenscenario' geeft aan met welke toename van temperatuur en neerslag
we in de komende vijftig jaar rekening moeten houden. Er is echter ook een maximumscenario
waarin de ontwikkelingen minder rooskleurig zijn. Als we met een geringe extra inspanning
kunnen anticiperen op de kl imaatverandering volgens het maximumscenario zullen we dat niet
nalaten;

•

Waar mogelijk wordt tevens de waterkwaliteit verbeterd. De maatregelen zullen steeds getoetst
worden aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (bijvoorbeeld een verbetering van
de biodiversiteit);

•

Voor de uitvoering van maatregelen sluiten we zoveel mogelijk aan bij lopende initiatieven en
projecten in het gebied. In veel gevallen zoeken we actief de samenwerking .

Inzet van de financiële middelen van het hoogheemraadschap
Voor het op orde brengen van de watersystemen in het gehele beheersgebied van HHNK (inclusief
een aantal niet-kosteneffectieve maatregelen) is tot 2015 een bedrag van € 280.000 .000,-- benodigd.
Het hoogheemraadschap wil de wateropgave op een maatschappelijk verantwoorde manier financieren
en heeft hiervoor een bedrag van € 100.000.000,-- uitgetrokken.
Het hoogheemraadsch ap wi l in alle projecten bijdragen tot een kosten/batenverhouding
(KIB-verhouding) van 1,5. De kosten zijn daarbij gebaseerd op de maatregelen die het
hoogheemraadschap tot zijn beschikking heeft om de wateroverlast te bestrijden: het bouwen van
slimme stuwen, het vergroten van de maalcapaciteit en het realiseren van wate rberg ing.

De baten zijn gebaseerd op het terugdringen van het financiële risico op wateroverlast, wanneer de
maatregelen zijn genomen. Bij de nadere uitwerking komen ook moeilijker te kwantificeren baten als
toekomstperspectief voor de landbouw, verhoging van de recreatiewaarde enlof natuurwaarde en
veiligheid aan de orde.
Op deze wijze kan, binnen de financiële beperkingen van het hoogheemraadschap, in beginsel aan alle
polders die niet aan de normen vo ldoen een financiële bijdrage worden geleverd voor het realiseren van
de wateropgave. Omdat wij de wateropgave nadrukkelijk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien,
zullen wij bij iedere maatregel de mogelijkheden van medefinanciering en subsidieverlening door andere
partijen onderzoeken. In minder kosteneffectieve gebieden is het zelfs een voorwaarde dat deze worden
gevonden. Aan de bereidheid van andere partijen om (financieel) bij te dragen aan de realisatie van de
wateropgave, meten we ook het maatschappelijk belang af dat wordt gediend.
Wanneer een maatregelenpakket niet alleen het risico op wateroverlast vermindert, maar ook leidt tot
een verbetering van de waterkwaliteit, kan het aandeel van het hoogheemraadschap in de financiering
groter zijn.
Methodiek
De resultaten van de BWN-studie zijn getoetst door de rayon- en objectbeheerders van het
hoogheemraadschap en door een zogeheten expertisegroep, waarin andere overheden,
belangenorganisaties en terreineigenaars zijn vertegenwoordigd. Dit heeft ertoe geleid, dat er aan de
lijst nog enkele polders zijn toegevoegd waar een relatief groot risico op wateroverlast bestaat of
waarvoor nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.
De polders die niet aan de normen voldoen zij n ingedeeld in drie categorieën:
1.

polders waar kosteneffectief aan de slag kan worden gegaan (kostenlbatenverhouding 0 -5),

2.

polders waar maatregelen minder-kosteneffectief zijn (KIB-verhouding 5 - 10).

in deze polders neemt het hoogheemraadschap het initiatief om maatregelen uit te voeren;
in deze polders zal het hoogheemraadschap alleen bijdragen indien de maatregelen ter
vermindering van het risico van wateroverlast deel uitmaken van een groter plan met bredere
doelstellingen (meervoudig ruimtegebruik);
3.

polders waar maatregelen niet kosteneffectief zijn (KIB-verhouding > 1 0),
in deze polders is een maatschappelijk debat noodzakelijk en za l in overleg met de
belanghebbenden bekeken worden of functies kunnen worden gewijzigd of risico's kunnen
worden afgekocht of aanvaard.

Voor de geselecteerde polders is stapsgewijs onderzocht of en hoe de wateropgave kan worden
opgelost. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen polders waar technische maatregelen volstaan
(die HHNK in principe zelf zal uitvoeren) en polders waar ook extra open water moet worden aangelegd
(waarvoor samenwerking met andere partijen nodig is).
In het raamplan is ook de financiering (inclusief subsidies) van de maatregelen uitgewerkt. Het bevat een
voorlopige planning waarin de maatregelen en bijbehorende investeringen worden gespreid over de
planperiode 2005-2015.
Het definitieve maatregelenpakket wordt steeds in samenwerking met het gebied opgesteld en kan
dus leiden tot andere maatregelen.
Het proces: partners in projecten
Voor de uitvoering van de wateropgave, waarvoor dit raamplan de basis vormt, is samenwerking
met gemeenten, provincie, agrariërs en terreinbeheerders onontbeerlijk. Deze organisaties en
maatschappelijke belangengroepen hebben we in een vroeg stadium bij de productie van dit
raamplan betrokken via de expertisegroepen. Het raamplan is tijdens regionale waterdebatten in
breder verband besproken.
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Ook de uitvoering zal geschieden in nauw overleg met de streek. De oplossingsrichting uit het raamplan
is daarbij het vertrekpunt, maar er is ruimte voor voortschrijdend inzicht. Het hoogheemraadschap wil
maatwerk per polder leveren, samen met de maatschappelijke partners.
Maatregelen en kosten
Afbeelding 7.1 geeft de aanpak van de wateropgave weer. Voor de kostenramingen zijn
eenheidsbedragen gehanteerd, die gebaseerd zijn op ervaringscijfers van het hoogheemraadschap.
Planning
De planperiode is 2005-2015. Om het hoogheemraadschap een continue en evenwichtige werkstroom
te garanderen, is een gelijkmatige inspanning gewenst voor verschillende typen acties, te weten:
initiëren (nieuwe ontwikkelingen opstarten), planvorming/ontwerp (plannen uitwerken) en realisatie
(uitvoering van plannen).
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1. Raamplan 2015

Het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft in april 2004 besloten
om de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) verder uit te werken voor het eigen
beheersgebied en een concreet en taakstellend raamplan te maken. In het NBW zijn afspraken gemaakt
over de aanpak van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit voor de komende jaren. Uiterlijk in 2015
moeten alle watersystemen op orde zijn. Dat is de wateropgave voor het hoogheemraadschap.
De aanpak van het hoogheemraadschap vindt plaats binnen de door de provincie gestelde kaders, die
onder woorden zijn gebracht in de deelstroomgebiedvisie Noorderkwartier en de daaropvolgende nota
'Evenwichtig Omgaan met Water'.
Het raamplan is in de eerste plaats een overziehtsdocument voor het hoogheemraadschap.
In het raamplan is een overzicht gegeven van de gebieden die, in verband met (toekomstige)
wateroverlast, moeten worden aangepakt. Ook is inzicht gegeven in mogelijke maatregelpakketten,
oplossingsrichtingen en kosten die deze met zich meebrengen. Het raamplan vormt dus ook een basis
voor de begroting en meerjarenraming van het hoogheemraadschap.
In de tweede plaats is het raamplan bedoeld voor onze partners - gemeenten, WLTO, agrariërs, provincie
en terreinbeheerders - met wie wij. vaak in samenwerking, uitvoering gaan geven aan het programma
waarvoor in de raamplannen de eerste aanzet is gegeven.
In de derde plaats is het raamplan bedoeld voor maatschappelijke belangengroepen die geïnteresseerd
zijn in de ontwikkelingen in het waterbeheer.

Tussen 2001 en 2004 is de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier (BWN-studie) uitgevoerd
om inzicht te krijgen in de omvang van het wateroverlast probleem, de risico's op boezemkadebreuk
en de behoefte aan een hoogwaterinformatiesysteem. Deze studie, ook wel aangedu id als
'De faalkansenstudie', heeft een aantal belangrijke zaken opgeleverd:
een gebiedsdekkend beeld van het functioneren van de watersystemen in het beheersgebied
van HHNK;
een overzicht van gebieden die nu en/of in de toekomst te maken (kunnen) krijgen met
wateroverlast, op basis van een toetsing van het watersysteemgedrag aan de werknormen uit
het Nationaal Bestuursakkoord Water en de overlastnorm van HHNK;

een aanzet tot een maatregelenpakket om wateroverlastproblemen op polderniveau
op te lossen;
een kosten/batenanalyse van die maatregelen;
een waardevol modelinstrumentarium, waarmee het effect van veranderingen in grondgebruik
of klimaat op het functioneren van het watersysteem kan worden berekend en gepresenteerd.
Uit de toetsing komt naar voren dat ongeveer 1 0% van de peilgebieden nu niet voldoet aan de landelijke
werknormen. In de toekomst zal dat onder invloed van de klimaatverandering oplopen tot circa 13% in
2050. Als het gaat om de wateroverlastnormen zoals opgenomen in het Waterbeheersplan 2 van het
hoogheemraadschap, dan voldoet nu circa 12% niet en loopt dit op tot circa 16% in 2050.
In bijlage I worden de landelijke werknormen en de wateroverlastnormen uit het Waterbeheersplan 2
beschreven. De peilvakken die niet aan de normen voldoen, zijn daarbij op kaart weergegeven.
In bijlage I worden tevens enkele belangrijke achtergronden van de BWN-studie belicht. Voor
verdergaande informatie verwijzen wij graag naar de rapportage van de BWN-studie zelf.
De resultaten van de BWN-studie vormen het vertrekpunt voor de knelpuntanalyse en de uitwerking
van maatregelen in projecten op polderniveau. Dit raamplan is de eerste stap in dat vervolgtraject.

Hierna worden enkele algemene uitgangspunten en randvoorwaarden voor het raamplan weergegeven.

Bij de uitwerking van de wateroverlast wordt kleinschalig begonnen in het poldersysteem. De bestaande
berging wordt beter benut met een verbeterd stuwbeheer en kleinschalige verruiming van het
watersysteem. Ook vergroting van de gemaalcapaciteit is een onderdeel van de oplossingsrichtingen.
Een en ander binnen de randvoorwaarden van het beleid van de provincie Noord-Holland, zoals
vastgelegd in de nota 'Evenwichtig omgaan met water'.

Dat er nu peilgebieden zijn die niet aan de werknormen voldoen, heeft te maken met het feit dat de
huidige watersystemen in het (recente) verleden niet zijn aangelegd volgens deze werknormen. In nieuwe
situaties gaan de werknormen een rol vervullen als ontwerpnorm. Deze ontwerpnormen worden in de
watertoets opgenomen. Daar waar gebieden nu ruim of goed aan de normen voldoen, is het met het
oog op toekomstige ontwikkelingen van groot belang dat het systeemgedrag gehandhaafd blijft.
Dat betekent onder andere dat het uitgangspunt voor alle watersystemen is: 'dempen is graven'.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat het uitgangspunt het zogenaamde 'middenklimaatscenario' is. Dit scenario is opgesteld door het KNMI voor de Nederlandse situatie en geeft aan
met welke toename van temperatuur en neerslag we in de komende vijftig jaar rekening moeten houden.
Er is echter ook een maximumscenario waarin de ontwikkelingen minder rooskleurig zijn. Als we met een
geringe extra inspanning kunnen anticiperen op de klimaatverandering volgens het maximumscenario
zullen we dat doen.
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Het raamplan richt zich op kleinschalige maatregelen in de poldersystemen, de problemen van de polder
worden opgelost in de polder. Er wordt niet uitgegaan van aanpassingen van de boezemsystemen.
Uit een eerdere studie van het hoogheemraadschap is gebleken welke maatregelen op de boezem
worden uitgevoerd om deze op orde te houden.

De waterkwaliteit moet volgens de Europese Kaderrichtlijn Water in 2015 op orde zijn.
De precieze voorschriften daarvoor worden in 2009 bekend in het stroomgebiedbeheersplan.
Het hoogheemraadschap begint met de aanpak van de wateroverlast en - werk met werk makende verbetert de waterkwaliteit meteen op die plaatsen waar het watersysteem op orde wordt gebracht.
Daarmee zorgen we ervoor dat ook de opgave, opgelegd door de Kaderrichtlijn Water, voor dit
onderdeel geïntegreerd wordt in ons beheer. Dit betekent overigens nog niet dat daarmee de opgave
vanuit de Kaderrichtlijn Water volledig wordt ingevuld.

Het raamplan richt zich niet direct op droogtebestrijding en situaties met watertekort. Wel zullen kansen
om maatregelen voor bescherming tegen wateroverlast te combineren met maatregelen ter bestrijding
van droogte, zoveel mogelijk worden benut.

Voor de uitvoering van maatregelen sluiten we zoveel mogelijk aan op lopende initiatieven en projecten
in het gebied. In veel gevallen zoeken we actief de samenwerking.

Het op orde brengen van de watersystemen in het Noorderkwartier is een kostbare aangelegenheid, die
een zware wissel trekt op de financiële draagkracht van het hoogheemraadschap. Voor het op orde
brengen van de watersystemen trekt het bestuur van het hoogheemraadschap tot 2015 een bedrag van
circa € 100.000.000,-- uit. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat een kostenefficiënte invulling wordt
gegeven aan de wateropgave.
De wateropgave is overigens iets anders dan de 'watertoets' of 'waterparagraaf' (zie intermezzo).

Intermezzo watertoets, waterparagraaf en wateropgave
Vanaf 2001 maken de watertoets en de waterparagraaf deel uit van alle ruimtelijke plannen, zoals
bestemmingsplannen. Bij een verandering van het type grondgebruik dat invloed heeft op het watersysteem
(bijvoorbeeld landelijk gebied wordt bebouwd). moet het hoogheemraadschap worden gevraagd een advies te
geven over eventueel te nemen maatregelen om de effecten van de verandering te compenseren. Het proces
van advies vragen en geven wordt de watertoets genoemd. De resultaten worden beschreven in de
waterparagraaf van het bestemmingsplan. De initiatiefnemer van het bestemmingsplan is verantwoordelijk voor
het uitvoeren van de watertoets en het schrijven van de waterparagraaf. De initiatiefnemer stelt de
waterbeheerder in een vroeg stadium op de hoogte van het voorgenomen plan of besluit. De waterbeheerder
informeert vervolgens de initiatiefnemer over relevante kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van het
watersysteem en eventuele compensatiemogelijkheden. De provincie betrekt als beoordelaar de
waterparagraaf en het advies van de waterbeheerder bij haar besluit om het bestemmingsplan al dan niet
geheel of gedeeltelijk goed te keuren. In de volgende planfasen is de waterbeheerder adviseur van zowel de
initiatiefnemer als de beoordelaar van het plan.
De wateropgave WB 21 is erop gericht de watersystemen in 2015 op orde te hebben en daarna op orde te
houden, anticiperend op veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging,
bodemdaling en toename van verhard oppervlak. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (juli 2003) zijn
afspraken gemaakt tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten om de wateropgave te realiseren.
Waterschap en gemeente dragen zorg voor de uitvoering van de regionale en stedelijke wateropgave. Indien
een gebied niet aan de normen voor wateroverlast voldoet en er geen sprake is van wijziging van een
bestemmingsplan, is een tekort aan regulier waterbergend vermogen voor rekening van het waterschap.
Daar waar de watertoets/waterparagraaf pas aan de orde komt zodra er sprake is van verandering van
grondgebruik, geldt de wateropgave WB 21 dus voor alle gebieden, ongeacht een eventuele verandering
van grondgebruik.
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Afbeelding 1.1 schetst de werkwijze die is gevolgd bij de opstelling van het raamplan. De werkwijze
wordt hierna toegelicht.
Afbeelding 1. 1 Methodiek raamplan
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Vertrekpunt is de BWN-studie. Hoewel tijdens de BWN-studie al regelmatig overleg met de beheerders
is gevoerd, zijn bij aanvang van de opstelling van het raamplan de resultaten nog eens door de
beheerders getoetst. Dit kan ertoe geleid hebben dat nog enkele polders zijn toegevoegd aan de lijst
met gebieden die niet aan de norm voldoen die uit de BWN-studie naar voren kwam. De reden daarvoor
is dat de beheerders van mening zijn dat ook in die polders een relatief groot risico op wateroverlast
bestaat en daarom moeten worden meegenomen in het raamplan.
Een andere mogelijkheid is, dat de beheerders oordelen dat nader onderzoek naar de knelpunten van
specifieke polders nodig is voordat er maatregelen worden genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
gebieden met een hellend karakter, zoals de duinzoom. De basiswatersystemen waarop de landelijke
werknormen zijn gebaseerd, zijn zoda nig gekozen dat hiermee het merendeel van de regionale
watersystemen goed wordt gerepresenteerd. De basiswatersystemen hebben betrekking op systemen
met een langzaam tot gemiddeld neerslagafvoergedrag en op matig tot sterk inundatiegevoelige
watersystemen. Deze systeme n bedekken circa 85% van Nederland. Watersystemen die hier van afwijken,

zijn met name systemen op de flanken van stuwwallen en hoge zandruggen en gebieden met veel
oppervlakteafvoer in combinatie met een geaccidenteerd maaiveld zoals Zuid-Limburg (Normering
regionale wateroverlast, STOWA 2001 ). Voor deze afwijkende watersystemen kunnen de, op basis van
de normen berekende, knelpunten afwijken van de knelpunten zoals ervaren door de beheerders.
Met het beheerdersoordeel wordt bereikt dat de aandacht wordt gericht op werkelijke
knelpuntgebieden. In dit raamplan wordt in het beheerdersoordeel de kennis van de watersystemen
meegewogen, die aanwezig is bij de ervaringsdeskundigen van het hoogheemraadschap.
Voor de polders die niet aan de normen voldoen omvat het raamplan een indeling in drie groepen, op
basis van de KIB-verhoudingen van de maatregelpakketten. Deze indeling is gemaakt op basis van de
maatregelen die in de BWN-studie zijn geformuleerd. Het definitieve maatregelenpakket wordt steeds
in samenwerking met het gebied opgesteld.
De indeling in de drie groepen bepaalt de mate waarin het hoogheemraadschap proactief aan de slag
gaat met de uitvoering van maatregelen in een polder. De indeling van de drie groepen polders is
als volgt:
1.

Polders waar kosteneffectief aan de slag kan worden gegaan
Dit zijn polders met een KIB-verhouding van 0 tot 5. De gemiddelde KIB-verhouding van de
maatregelen in deze groep polders is 1,5. De maatregelen in deze polders leveren een grote
risicoreductie op. In deze polders neemt het hoogheemraadschap het initiatief om maatregelen
uit te voeren. De technische maatregelen horen bij de taak van het hoogheemraadschap, maar
voor ruimtelijke maatregelen zullen we steeds partners zoeken, omdat daarbij zeer vaak meer
belangen spelen.

2.

Polders waar maatregelen minder kosteneffectief zijn
Dit betreft polders met een KIB-verhouding van 5 tot 10. Omdat de baten (risicovermindering) in
een tamelijk ongunstige verhouding tot de kosten staan, zullen wij deze polders alleen in
combinatie met andere belangen aanpakken (meervoudig ruimtegebruik). Onze initiatieven zullen
vooral daarop gericht zijn. Indien de maatregelen ter vermindering van het risico van wateroverlast
namelijk onderdeel vormen van een groter plan met bredere doelstellingen, kan de totale
kosteneffectiviteit toch gunstig zijn. Het hoogheemraadschap zal in deze polders willen
participeren in plannen en initiatieven van derden. Wij gaan actief op zoek en dragen bij tot een
KIB-verhouding van 1 ,5.

3.

Polders waar maatregelen niet kosteneffectief zijn
Voor deze polders is de KIB-verhouding groter dan 10. In verhouding tot de risicovermindering zijn
de maatregelen hier dermate kostbaar, dat we het zelfstandige uitvoeren van maatregelen
maatschappelijk niet verantwoord vinden. Dat zou immers een sterke stijging van de omslagheffing
tot gevolg hebben. Zelfs bij integratie in een breder plan zal de kosteneffectiviteit naar
verwachting niet gunstig zijn. Het hoogheemraadschap maakt daarom een pas op de plaats met
het uitvoeren van de maatregelen en wil eerst verkennen of andere (creatieve) oplossingen
mogelijk zijn. We denken daarbij aan mogelijkheden om functies te wijzigen, risico's af te kopen of
in overleg met het gebied een groter risico op wateroverlast te aanvaarden. Dit kan het
hoogheemraadschap alleen in nauw overleg en samenwerking met provincie en gemeenten doen,
maar vooral met bewoners en gebruike rs van het gebied . Nog steeds willen we daarbij initiatiefrijk
zijn, maar qua prioriteit staan deze gebi e den niet bovenaan . Ook in d eze gebieden will e n we
investeren tot een KIB-verhouding van 1 ,5 .

Door deze benadering zal mogelijk in 2015 niet overal aan de werknorm voldaan worden. Op basis van
het beheerdersoordeel zal gemotiveerd worden waarom dat het geval is.
Intermezzo KIB-verhoudingen

In de BWN-studie is voor de polders die falen per polder de KIB-verhouding (KIB) van het
maatregelenpakket berekend. Om kosten en baten te kunnen vergelijken, moeten beiden naar
jaarlijkse bedragen worden vertaald.
Voor de kosten is het jaarlijkse bedrag berekend door de netto, contante waarde van de investeringskosten
en de beheerskosten van de maatregelen voor een periode van 50 jaar te bepalen. Hiervoor zijn
eenheidsbedragen gehanteerd (zie H7 van het raamplan).
De baten bestaan uit de vermindering van het risico van extreme neerslag. Risico is daarbij gedefinieerd als
kans maal schade en wordt uitgedrukt in euro per jaar. Op deze manier is een gebeurtenis met een kleine
kans en grote schade te vergelijken met een gebeurtenis met een grote kans en kleine schade. Het risico van
extreme neerslag is gerelateerd aan de schade door inundatie of wateroverlast en is in de BWN-studie per
polder berekend. Voor de bepaling van de schade is, voor zowel bebouwd als landelijk gebied, rekening
gehouden met de omvang van het geïnundeerde oppervlak, de inundatiediepte en de schade door (tijdelijk)
ondiepe grondwaterstanden. Voor het landelijk gebied is verder onderscheid gemaakt naar verschi llende
typen grondgebruik. In de schadeberekeningen is geen rekening gehouden met de emotionele schade als
gevolg van wateroverlast. Voor de vergelijking van de baten met de kosten is de netto contante waarde van
50 jaar risico berekend. De KIB-verhouding per polder is vervolgens berekend door de kosten van de
maatregelen te delen door de baten (=risicovermindering als gevolg van de maatregelen).

Rekenvoorbeeld
Als de netto contante waarde van de kosten van het maatregelenpakket € 1 ,3.000,000,-- bedraagt en de
netto contante waarde van de risicovermindering bedraagt € 1 ,5.000.000,--, dan is de KIB-verhouding:

1,3 I 1 ,5

=

0,87

Tenslotte wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is om de berekende KIB-verhoudingen als absoluut
getal te hanteren. Dit vanwege marges in de berekeningsresultaten en de gehanteerde eenheidsbedragen
voor kosten en schadebedragen. Bij een relatief lage grondprijs voor een bepaalde locatie kunnen
bijvoorbeeld de kosten voor realisatie van 1 hectare waterberging lager uitvallen dan het gehanteerde
eenheidsbedrag van € 140.000,--. De KIB-verhouding in het betreffende gebied wordt dan feitelijk lager dan
berekend. Als relatieve maat voor de vergelijking van polders en maatregelpakketten is de KIB-verhouding
echter wel goed bruikbaar.

De berekende knelpunten worden niet alleen door de waterbeheerder beoordeeld. Ook de mening van
overige belanghebbenden kan een rol spelen bij de afweging om knelpunten aan te pakken en de manier
waarop dat gebeurt. Daarom is voor alle polders waar ruimtelijke maatregelen zijn voorzien, in een
paragraaf 'geluiden uit het gebied' weergegeven welke opmerkingen en suggesties via de
expertisegroep zijn gemaakt bij de knelpunten en maatregelpakketten. Die opmerkingen kunnen zeer
uiteenlopend zijn. Gedacht kan worden aan mededelingen als: 'in die polder herkent gemeente x het
berekende knelpunt wateroverlast absoluut niet', 'organisatie y ziet voor de problemen in die polder ook
geheel andere oplossingen, zoals .. .' of 'het probleem in die polder is al volledig opgelost in het kader
van project z'.

Vervolgens is per polder ingeschat of de realisatie van extra open water een gunstig effect kan h ebben
op de waterkwaliteit. Het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit komt het best tot uiting in een
verandering van de biodiversiteit. Voor e lk poldergebied is een inschatting gemaakt van de mate waarin
de biodiversiteit wordt verrijkt door het graven van extra open water (zie intermezzo).

Cl

Inte rm ezzo waterkwalite it

Maatregelen ter voorkom ing van wateroverlast beïnvloeden ook de waterkwaliteit. Het effect van het graven
van extra o p en water op de waterkwaliteit komt het best tot uiting in een verandering van de biodiversiteit.
Ofwel: i n hoeverre wordt de soortenrij kdom in flora en fau na beïnvloed door de realisatie van extra open
water? Het antwoord op deze vraag ka n per gebied, zelfs per polder, variëren. Daarom is voor elk
pold erg ebied een inschat t i ng gemaakt van de mate waari n de b iodiversiteit wordt verrijkt door het graven
van extra op en water. Er worden drie klassen onderscheiden:
1. geen bijdrag e aan de biod ive rsiteit;
2. een verbet ering va n de biodiversiteit;
3. een st erke verrijking va n d e bi od iversiteit.
Opgemerkt word t dat d e b edoelde kansen voor verbetering van de biodiversiteit alleen kunnen worden
b enut als tegelijkertijd het beheer en onderhoud daarop wo rden afgestemd.

Voor de geselecteerde p o lders is stapsgewijs onderzocht of en hoe, de wateropgave kan worden
opgelost . Een onderscheid is gemaakt tussen polders waar alleen technische maatregelen volstaan en
polders waar ook extra open water m oet worden aangelegd. Zoals al eerder aangegeven, wordt het
defin itieve m aatregelenpakket st eeds in samenwerking met het gebied opgesteld en kan dus leiden tot
andere maatregelen. In een gebied waar nu alleen tec hnische maatregelen worden voorgesteld, kan dit
leiden t ot het uitvoeren van ruimte lij ke maatregelen en andersom. Het hoogheemraadschap zoekt steeds
samenwerki ng met an dere part ijen om de wateropgave te realiseren.
De technische maatregelen za l het hoogheem raadschap in principe zelf uitvoeren. Indien ook een
ru imtec lai m bestaat, is samenwerking met andere partijen nodig. Om te bepalen waar, met welke
p artijen kan worden samengewerkt, zijn de ruimte lijke ontwikke lingen geïnventariseerd. Indien er geen
concrete ru im telij ke ontwikke lingen spelen, is er verder gezocht: bestaan er kansen of alternatieve
oplossi ngsrichtingen d ie moge lij kheden b i eden om de wateropgave te realiseren. Nu doen we dat alleen
daar waar ru i mtelij ke maatregelen zij n voorzien. In de nadere uitwerking worden ook de ruimtelijke
ontwi kkelingen geïnventa ri seerd van gebieden waar nu alleen technische maatregelen worden getroffen.

Voor de polders waar ru imtelijke maatregelen (extra open water) worden getroffen is onderzocht of er
subsidiemogelijkheden bestaan. Met subsidies is het steeds zo dat regelingen worden opgeheven en
nieuwe ontstaan, het gaat dus om een momentopname. In het raamplan zijn vervolgens uitgangspunten
voor de financiering van de maatregelen uitgewerkt. Een voorlopige planning waari n de maatregelen en
bijbehorende investeringen worden gespreid over de p lanperiode 2005-2015 maakt tot slot het
raamplan compleet.

Voor de u itvoering van de BWN-studie en de opstelling van dit raamp lan zijn veel informatiebronnen
geraadpleegd. Hieronder volgen de pei ldata van de gebruikte informatie.

BWN -studie

Oppervlakte open water (GBKN)

1997-1998
1999
1996

Berekeningen maatregelen

april 2004

Hoogtekaart (AHN)
Grondgebruik (LGN4)

l

lL

Raamplan
Subsidieonderzoek
Streekplan Noord- Holland-Zuid (inclusief PEHS)

juni 2004
17 februari 2003

Ontwerpstreekplan Noord- Holland-Noord (inclusief PEHS) :

11 november 2003

Inventarisatie ruimtelijke ontwikkelingen

september 2004

_,.
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Het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft als doel om in 2015 de watersystemen op orde te hebben en
daarna op orde te houden, anticiperend op veranderende omstandigheden. Dit betekent dat in 2015 alle
gebieden aan de normen voor wateroverlast dienen te voldoen. Voor de maatregelen die nodig zijn om
ruim 95% van het beheersgebied van het hoogheemraadschap aan de normen te laten voldoen, zou een
financiële inspanning vereist zijn van circa € 280 miljoen. In dat geval dienen ook polders waar de
maatregelen niet kosteneffectief zijn, te worden aangepakt.
De bijdrage van het rijk aan deze regionale wateropgave bestaat tot dusverre uit een eenmalige
subsidieregeling van € 100.000.000,-- voor heel Nederland, die inmiddels is verdeeld. De genoemde

€ 280.000.000,-- zou derhalve grotendeels door het hoogheemraadschap betaald moeten worden, wat
een grote financiële opgave betekent.
Het hoogheemraadschap wil de wateropgave op een maatschappelijk verantwoorde manier financieren.
Ook niet-kosteneffectieve maatregelen moeten immers via heffing en omslag worden betaald.
Theoretisch zijn de kosten hoger dan de baten bij een KIB-verhouding groter dan 1. Daarbij wordt
opgemerkt dat de in dit raamplan opgenomen KIB-verhoudingen per polder vooral bedoeld zijn als
relatieve maat voor de vergelijking van polders en maatregelpakketten en niet te absoluut moeten
worden genomen. Zie ook het intermezzo in bijlage I.
Daarnaast wordt de kosteneffectiviteit van een 'breder' project dat samen met andere partijen wordt
uitgevoerd, niet alleen bepaald door de maatregelen in het kader van de wateropgave, maar evenzeer
door de overige doelstellingen van dat project, bijvoorbeeld versterking van recreatiewaarden of
natuurwaarden in woongebieden of landelijk gebied.
Uit de faalkansenstudie is gebleken dat bij een omvang van het maatregelenpakket van circa

€ 100.000.000,-- een verantwoord evenwicht wordt verkregen tussen de kosten en de baten van de
maatregelen voor aanpak van de wateropgave. De gemiddelde KIB-verhouding van het daarbij horende
maatregelenpakket is circa 1 ,5. Als de KIB-verhouding minder gunstig wordt, dan neemt de bereidheid
van het hoogheemraadschap om te investeren af en wordt de aarzeling om tot maatregelen over te
gaan groter.

De inzet van de financiële middelen van het hoogheemraadschap loopt daarom langs de
volgende hoofdlijnen:
•

In alle projecten willen we bijdragen tot maatregelen met een KIB-verhouding van 1 ,5, onder
de voorwaarde dat we voor de minder- en niet-kosteneffectieve gebieden partnersenlof
subsidies vinden. De financiële bijdrage van het hoogheemraadschap n eemt dus af naarmate de
KIB -verhouding groter wordt. Op deze wijze kan binnen de financiële beperkingen van het
hoogheemraadschap (circa € 100.000.000,-- voor het gehele beheersgebied), in beginsel aan
alle polders die niet aan de normen voldoen een financiële bijdrage worden geleverd voor het
realiseren van de wateropgave.
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In alle polders, inclusief de kosteneffectieve polders, wordt altijd gezocht naar partners en subsidies
voor de maatregelen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het om een gezamenlijke wateropgave gaat.
Aan de bereidheid van andere partijen om (financieel) bij te dragen aan realisatie van de
wateropgave, meten we ook het maatschappelijk belang af dat wordt gediend.
Verder wil het hoogheemraadschap niet alleen naar de financiële kosten en baten kijken, maar samen
met de maatschappelijke partners per polder ook de overige baten betrekken in de afweging van
maatregelen. Deze baten zoals toekomstperspectief voor de landbouw, verhoging recreatiewaarde
en natuurwaarde, ve i ligheidsgevoel en dergelijke, zijn moeilijker in geld uit te drukken.
De maatregelen zoals opgenomen in het raamplan kunnen worden gezien als eerste bod vanuit het
hoogheemraadsch ap. Bij de aanpak op polderniveau zul len de overige kosten en baten samen met
de maatschappelij ke partners in beeld worden gebracht.
Voor gebieden waar technische maatregelen als slimme stuwen en uitbreiding van gemaalcapaciteit
worden voorzien, is vanwege de beperkte ruimtelijke impact in het algemeen geen samenwerking
voor de uitvoering mogelijk. Het hoogheemraadschap kan deze maatregelen zelfstandig uitvoeren.
Voor de financiering boven een KIB-verhouding van 1,5 is echter wel samenwerking gewenst.
De mogelijkheden voor medefinanciering en subsidieverlening door andere partijen zullen daartoe
worden onderzocht. Verder zu llen vooral interne combinatiemogelijkheden worden gezocht voor de
financiering van technische maatregelen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een slimme stuw te
combineren met maatregelen in het kader van het dagelijks peilbeheer of maatregelen ter
verbetering van de wateraanvoer of de waterkwaliteit.
•

Wanneer een maatregelenpakket niet alleen het risico op wateroverlast vermindert, maar óók leidt
tot een verbetering van de waterkwa l iteit, kan het aandeel van het hoogheemraadschap in de
financiering groter zijn.

De ambitie is om alle polders uiteindel ijk aan de (werk)normen te laten voldoen. Ook in nietkosteneffectieve gebieden za l het hoogheemraadschap eerst samen met de maatschappelijke partners
de mogelijkheden voor maatregelen onderzoeken. Pas als er echt geen reële mogel ijkheden worden
gevonden, kan in overleg met de streek worden teruggevallen op een benadering via
schadevergoedingen. H et hoogheemraadschap beraadt zich momenteel nog op de mogelijkheden
voor laatstgenoemde benadering. Landelijk wordt hier ook over nagedacht.
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Intermezzo kosteneffectiviteit

Bij de indeling in drie groepen polders (kosteneffectief, minde.r- en niet kosteneffectief) is het begrip
kosteneffectiviteit bepaald door de KIB -verhouding van de wateropgave in gebieden die niet voldoen aan de
werknormen. De kosten zijn daarbij gebaseerd op maatregelen die het hoogheemraadschap tot zijn
beschikking heeft om de wateroverlast te bestrijden: slimme stuwen bouwen, waterberging realiseren of de
gemaalcapaciteit vergroten. De baten zijn gebaseerd op het terugdringen van het financiële risico op
wateroverlast, wanneer de maatregelen zijn genomen. De kosteneffectiviteit van de maatregelen in dit
raamplan zijn daardoor dus volledig gedefinieerd vanuit het perspectief van het hoogheemraadschap.
Bij de berekening van de kosteneffectiviteit van de maatregelen is nog geen rekening gehouden met zaken
als de maatschappel ijke meerwaarde van de maatregelen (door bijdrage aan andere functies of belangen,
zoals recreatie of natuur). mogelijke subsidies, immateriële waarderi ng of mogelijkheden die niet in het
maatregelenpakket van het hoogheemraadschap zitten, zoals bijvoorbeeld functieverandering.
In verband met bovenstaande aspecten kan een ontwikkeling of project in haar geheel maatschappelijk wel
kosteneffectief zijn, ook al is het onderdeel van de wateropgave opzichzelfstaand minder kosten effectief.
Dat betekent dat het wel- of niet kosteneffectief zijn van maatregelen een momentopname is, bepaald door
de inzichten om de wateropgave op te lossen.

Dit raamplan bestond tot juli 2005 uit drie aparte plannen: elk district van het hoogheemraadschap
(districten west, noordoost en zuidoost) had zijn eigen raamplan. Dit was logisch, omdat de uitvoering
van de raamplannen in de districten zal moeten plaatsvinden.
Het hoogheemraadschap wordt echter gereorganiseerd en de districtenstructuur zal verdwijnen.
Om die red e n èn omdat de plannen, voor zover het niet om gebiedsspecifieke informatie ging, met
elkaar overeen kwamen, zijn de drie raamplannen samengevoegd tot één plan.

In elk district is het conceptraamplan in samenspraak met vertegenwoordigers van andere overheden,
belangenorganisaties en terreineigenaars opgesteld. Hiertoe zijn 'expertisegroepen' opgericht. Het doel
van de expertisegroepen was toetsing van ideeën en het verkrijgen van (gebiedsspecifieke) informatie .
Daarmee is een eerste stap gezet om in samenwerking met anderen te kijken op welke wijze de
wateropgave gerealiseerd kan worden. Over de belangrijkste punten uit het raamplan is in november
2004 in elk district gesproken met de achterban van de expertisegroepen tijdens een regionaal
waterdebat. Op basis van de input uit de waterdebatten en expertisegroepen, zijn d e
conceptraamplannen bijgesteld.

Ook de verdere uitvoering van het raamplan za l interactief gebeuren. Zodra een gebied aan de beurt is
om daadwerkelijk aangepakt te worden, zoekt het hoogheemraadschap opnieuw actief contact met de
streek. Dan wordt het voorgestelde maatregelenpakket tegen het licht gehouden. De oplossingsrichting
in het raamplan is daarbij het vertrekpunt, maar er is ruimte voor voortschrijdend inzicht. Omdat we er
van overtuigd zijn dat bij een ruimtelijke inpassing van de wateropgave (waterberging) meer doelen
gediend kunnen worden dan alleen beperking van het risico op wateroverlast, willen we:
zoveel mogelijk samenwerken met andere partijen;
een ruimtelijke inpassing krijgen die aansluit bij de waterhuishoudkundige,
landschapp el ijke en cultuurhistorische kenmerken en deze waar mogelijk versterken.
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Het hoogheemraadschap wil maatwerk per polder leveren, samen met de maatschappelijke partners en
belanghebbenden. Dit zijn de gemeenten, de provincie, belangenorganisaties, samenwerkingsverbanden
en terreinbeheerders. Wij realiseren ons dat voor de uiteindelijke uitvoering van maatregelen
medewerking van individuele grondeigenaren onontbeerlijk is. Wanneer overeenstemming over de
maatregelen is bereikt, kunnen de provincie en gemeenten het streekplan respectievelijk hun
bestemmingsplannen daarop aanpassen.

Het hoogheemraadschap gaat over waterbeheer. Zodra maatregelen effect hebben op de ruimtelijke
ordening, ligt het primaat van besluitvorming bij gemeenten en provincie als algemeen democratische
bestuursorganen. In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal
Bestuursakkoord Water getekend, om de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin te onderstrepen.
De uitwerking van de raamplannen zal vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met gemeenten en
provincie gebeuren.
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Na dit inleidende hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de waterhuishoudkundige karakteristieken van het
plangebied beschreven en komen de ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Ook wordt ingegaan op de
landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken die medebepalend zijn voor de ruimtelijke inpassing
van de wateropgave. In hoofdstuk 3 worden de polders beschreven die kosteneffectief kunnen worden
aangepakt. In hoofdstuk 4 komen de minder kosteneffectieve polders aan de orde. Hoofdstuk 5 beschrijft
de niet-kosteneffectieve polders . In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op mogelijke kansen en alternatieve
oplossingen voor het realiseren van waterberging. In hoofdstuk 7 tenslotte wordt een totaaloverzicht
gegeven van de maatregelen, de kosten en de planning.
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2. Karakterisering van het gebied
Het gebied van het hoogheemraadschap beslaat het hele gebied ten noorden van het Noordzeekanaal
tot en met Den Helder en Texel. Hieronder wordt een gebiedskarakterisering van de verschillende delen
van het gebied gegeven.
Het duingebied en de binnenduinrand zijn over het algemeen boven zeeniveau gelegen. Infiltratie van
neerslagwater vindt plaats in de duinen en op de strandvlaktes, kwel in de duinvalleien en in de
binnenduinrand. De waterkwaliteit is in principe goed en heeft kenmerken van duinwaterkwaliteit.
Het gebied watert vrij af naar het oosten, waar op veel plaatsen een abrupte overgang plaatsvindt naar
polders en/of boezem.
De polders Anna Paulowna, Koegras, Zijpe en Haze zijn gelegen in het noorden van het district en
vormen een open gebied rond zeeniveau. De bodem bestaat vrijwel uitsluitend uit zavel- en
zandgronden. In het gebied komt afwisselend zowel kwel als wegz ijging voor. Op de zandgronden is
een groot areaal bollenteelt aanwezig, dat zich steeds meer uitbreidt richting zuiden en oosten.
De bollenteelt vraagt om een gepast water- en peilbeheer, dat weinig flexibiliteit toelaat. Ook de
verandering van de waterkwaliteit in de bollengebieden verdient aandacht.
In de zuidelijke gebieden vindt een geleidelijke overgang plaats van de voornamelijk zanderige
binnenduinrandzone naar kleigebieden in de omgeving van Heerhugowaard en klei/veengebieden in de
omgeving van het Alkmaardermeer. In deze gebieden komen alle typen agrarisch grondgebruik voor.
Op Texel kan het gebied ten oosten van de duinzoom opgedeeld worden in de lage bedijkte
zeezandgebieden in het noorden en het heuvelachtige gestuwde keileemlandschap in het zuiden.
Het landbouwgebied is hoofdzakelijk in gebruik voor akkerbouw en veeteelt. In de duinzone bij
Den Hoorn en achter de Waddenzeedijk, komt lokaal bollenteelt voor. Het oppervlaktewater op Texel
wordt via een fijnmazig stelsel van stuwen en waterlopen vertraagd afgevoerd naar het lager gelegen
oostelijk deel van het eiland en op de Waddenzee uitgeslagen. De pompcapaciteit en mogelijkheden
voor lozingen worden mede bepaald door de wisselende waterstanden van de Waddenzee.
Het voormalige eiland Wieringen bestaat voor een groot gedeelte uit een met pleistoceen dekzand
bedekt keileemlandschap met grote hoogteverschillen op korte afstand. Het keileem komt doorgaans
binnen een diepte van 1 ,20 m voor. De neerslag die op de hogere delen in het dekzand infiltreert,
stroomt ondiep af over een ondoorlatende keileemlaag. Dit water treedt aan de voet van de heuvels uit.
Het water wordt afgevangen door walsloten die zich rondom de heuveltoppen bevinden. Door deze
specifieke gebiedskenmerken ke nt Wieringen een zeer gebiedseigen 'systeemgedrag' van het
neerslagafvoersysteem. De afvoer van water vindt plaats via de Amstelmeerboezem. Het grondgebruik
bestaat overwegend uit akkerbouw en veeteelt. Beperkte oppervlaktes zijn in gebruik voor
bloembollenteelt en natuurgebieden.
De Wieringermeer ligt ver beneden zeeniveau: van NAP-3,00 maan de randen tot NAP-5,00 min het
centrale deel van de polder. Over de gehele polder treedt (brakke) kwel op. De polder bestaat uit
zeekleigebied, dat is doorsneden door geulen en kreken. Over korte afstand kunnen grote verschillen in
de bodemopbouw voorkomen. De Wieringermeer is een typische akkerbouwpolder. Op de zandigere
percelen in het noorden en westen worden hier en daar bloembollen gekweekt. De percelen worden
di e p ontwaterd, wa ard o or d e gro ndwaterstande n re lati ef diep zijn. Hierdoor bevat het watersyst ee m veel
'ruimte' vo or het opvangen van piekbui en, waardoor d e kans op wateroverla st relatief klein is.
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De kleigronden in het binnendijkse gebied van West-Friesland zijn in de loop der t ijd door ontwatering
ingeklonken. De oorspronkelijke geulafzettingen zijn in het landschap terug te vinden als kreekrug, zoals
de kreekrug van Hoorn tot voorbij Schagen. In dit relatief hoog gelegen gebied zijgt water in, dat aan de
rand als zoete kwel naar boven komt. Grondwaterstanden kunnen hierdoo r sterk uiteenlopen. In het
verleden lag het accent op melkveehouderij en - op de meer zwavelige gronden -tuinbouw en fruitteelt.
Kenmerkend was dat veel kavels alleen via het water te bereiken waren. Door ruilverkavelingen in de
afgelopen decennia en omvorming tot modern agrarisch cultuurlandschap is de oppervlakte van het open
water sterk afgenomen. De beschikbare ruimte voor waterberging bij extreme buien is daardoor teveel
afgenomen, mede gelet op veranderende klimatologische omstandigheden.
Hetveenweide-en droogmakerijengebied behoort tot het meest waterrijke deel van HHNK. Tussen al
dat water ligt het land: open droogmakerijen en veenweiden met oud-Hollandse stadjes als Broek in
Waterland en De Rijp, maar ook grote, uitdijende steden als Amsterdam, Zaandam en Purmerend.
Het merendeel van de cultuurgronden is in handen van de veehouderij. Echter, natuur en cultuur liggen
hier dicht bij elkaar of zijn zelfs verweven. Dit gebied telt namelijk veel polders met de hoofdfunctie
agrarisch en de nevenfunctie natuur, of andersom. De droogmakerijen liggen ingeklemd tussen de veel
hoger gelegen veenweiden met natuurwaarden. De kwel die optreedt in de droogmakerijen is de
boosdoener voor de verdroging in de veenweiden.

Resultaten faalkansenstudie
Uit de faalkansenstudie is gebleken dat er totaal in 121 poldergebieden maatregelen noodzakelijk zijn
om aan de normen te voldoen. Deze polders en de daarvoor uitgewerkte maatregelen, komen in de
volgende hoofdstukken aan de orde. In hoofdstuk 7 zijn een samenvattende overzichtstabel en -kaart van
deze polders opgenomen. Op basis van het beheerdersoordeel zullen een aantal polders die niet aan de
normen voldoen, opnieuw worden doorgerekend met het BWN-modelinstrument. Voor de betreffende
polders is dit aangegeven in de tabellen in hoofdstuk 3 tot en met 7.
De plaats van de polders in de tabellen is gebaseerd op de berekende KIB-verhouding in de laatste
berekening met het BWN-modelinstrumentarium.
Naar aanleiding van het beheerdersoordeel is voor een vijftal polders die wél aan de normen voldoen,
naar voren gekomen dat op onderdelen een nadere beschouwing van de knelpunten gewenst is.
Deze zal in 2005 plaatsvinden.
Het betreft de volgende polders:
een deel van de Anna Paulownapolder (poldernr. 2805, peilvakken A en B);
een deel van de Oningepolderde landen (poldernr. 4902, peilvakken 16 en 18);
Krommenieër-Woudpolder, poldernummer 4380;
polder Graftermeer, poldernummer 4802;
Noordeindermeerpolder, poldernummer 4803.

L.1.
De opgave voor wateroverlast moet deels worden opgelost door maatregelen die ruimte vragen, zoals
het vergroten van het oppervlakte open water. De realisatie van deze maatregelen dient te worden
geïntegreerd met ruimtelijke ordeningsprocessen. De volgende ruimtelijke planvormen zijn in dit verband
van belang:
streekplannen
regionale plannen
gemeentelijke plannen
De relevante, ruimtelijke plannen zijn in beeld gebracht en komen hierna kort aan de orde.

Voor het realiseren van waterberging buiten de actuele structuur- en bestemmingsplannen vormen de
streekplannen het planologisch beleidskader. Indien een waterbergingsentwikkeling goed past binnen
het streekplan, kan het betreffende bestemmingsplan daarop worden aangepast.
Voor HHNK zijn het ontwerpstreekplan Noord-Holland-Noord (november 2003) en het streekplan
Noord-Holland-Zuid (februari 2003) van belang.
Het ontwerpstreekplan Noord-Holland-Noord geeft een langetermijnvisie met als horizon circa 2030,
en het planologisch beleidskader voor de middellange termijn met als horizon circa 2015.
Het streekplan Noord-Holland-Zuid geeft het ruimtelijk beleid weer tot 2020. De streekplannen bieden
aangrijpingspunten voor de realisatie van waterberging. In bijlage 11 en 111 worden beide streekplannen
verder toegelicht.
Enkele kansen vanuit de streekplannen worden hierna afzonderlijk benoemd.
Provinciale Ecologische Verbindingszone
Binnen de PEHS bestaan wellicht mogelijkheden om extra open water ter realiseren, op voorwaarde dat
dit past bij de gestelde natuurdoelen en de landschappelijke identiteit. Dit betreft met name de polders
in de Kop van Noord-Holland, de Oosterzijpolder, de Uitgeester- en Heemskerkerpolder, de
Vier Noorder Koggen, de Westerkogge, de Drieban, de Speketer, de Valkkoog, de Mijzenpolder,
de Eilandspelder en de Starnmeer.
In verband met de leesbaarheid van de kaarten is de provinciale ecologische hoofdstructuur, zoals
opgenomen in de hierboven genoemde streekplannen in bijlage IV, afzonderlijk op kaart weergegeven.
De aandachtsgebieden waterberging die in bijlage 11, 111 en IV zijn aangegeven, betreffen de peilvakken
waar volgens de berekeningen met het BWN-modelinstrumentarium waterberging nodig en effectief is.
Uitsluitingsgebieden
Een mogelijk aangrijpingspunt voor de realisatie van waterberging vormen de in het streekplan
benoemde uitsluitingsgebieden, waar bouwen niet is toegestaan. Vanuit gemeenten en
projectontwikkelaars is daarom een beperkte claim op deze gebieden te verwachten.
De uitsluitingsgebieden zijn mogelijk goed te combineren met waterberging, rekening houdend
met de specifieke voorwaarden per type uitsluitingsgebied.
Daarnaast kan in sommige gevallen wellicht een uitbreidingsgebied in het bestemmingsplan worden
'doorgetrokken' naar een zone die in het streekplan als uitsluitingsgebied is aangewezen. Bestaande
stedelijke ontwikkelinge n kunnen 'groter' worden gemaakt door deze te combineren met de realisatie
van extra open water. Dit kan voordelen bied e n voor alle partijen: er ontstaat een waardevol(ler)
woonlandschap met een wate rrijk karakter. Het door d e gemeente te bebouwen gebied kan wellicht
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worden uitgebreid. Het hoogheemraadschap wordt een partner in het project, omdat realisatie van de
wateropgave onderdeel vormt van de inrichting van het landschap.
In het streekplan genoemde specifieke kansen voor waterberging
In het streekplan worden een aantal specifieke mogelijkheden benoemd in relatie tot waterberging.
Zo kunnen oude waterlopen worden gevolgd en versterkt. Dit betreft met name de gebieden langs de
Westfriese Omringdijk, de Kromme Leek - waar aansluitend op de oude veenstroom waterberging kan
worden gerealiseerd- en het gebied van de zogenaamde 'Waterspin'. Graven van nieuw open water
draagt ook bij aan versterking van het cultuurhistorische en recreatief/toeristische karakter. Dit betreft
dan met name herverkaveld gebied als Het Grootslag. Hierbij zoekt de provincie aansluiting bij de
uitvoering van het landschapsplan West-Friesland.
Voor de wateropgave van Hoorn en omgeving ziet de provincie mogelijkheden om naast binnenstedelijke
oplossingen ook de westelijke Scheg en het Kromme Leekgebied te benutten. Hier kunnen natuur,
recreatie, wonen en water worden gecombineerd. Een deel van de binnenstedelijke wateropgave van
Hoorn kan in dit gebied worden opgevangen.
In het landelijk gebied is kleinschalige waterberging mogelijk, bij voorkeur in de laagste delen van de
peilvakken. Kavelruil, dan wel aansluiting bij gaande processen van ruilverkaveling, ziet de provincie als
goede mogelijkheid om de noodzakelijke ruimte voor water te realiseren. Rond Obdam, Twisk en de
ruilverkaveling in De Gouw zijn dergelijke projecten al gaande. De STIVAS (Stichting ter Verbetering van
de Agrarische Structuur) kan bij zulke projecten een belangrijke functie vervullen.
Versterking cultuurhistorische waarden
Bepaalde delen van ons beheergebied zijn aangewezen als 'Belvedèregebieden' (gebieden met
bijzondere cultuurhistorische waarden). De strandwallen en -vlakten hebben interessante verkavelingen,
nederzettingspatronen, linten en landgoederen. Het Noordhollands kanaal is als belangrijk verbindend
element overal herkenbaar aanwezig als ingreep in het landschap. De Beemster is geplaatst op
de werelderfgoedlijst van UNESCO. Aan de oostzijde van ons beheergebied vormt de
West-Frieseomringdijk en belangrijke cultuurhistorische structuur. Een zorgvuldige inpassing van extra
open water op deze en andere locaties kan beschermde cultuurhistorische structuren versterken.
Infrastructurele veiligheidszones
Tenslotte liggen ook kansen voor waterberging langs infrastructurele veiligheidszones waar niet
gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld langs snelwegen en spoorwegen.

Regionale plannen betreffen bijvoorbeeld landschapsbeleidsplannen, herinrichtingsplannen en
intergemeentelijke structuurvisies. Deze plannen, die al wat concreter zijn uitgewerkt dan de
streekplannen, bieden vaak goede kansen voor waterberging.
In afbeelding 2.1 zijn de kansrijke ontwikkelingen in regionale en gemeentelijke plannen weergegeven.
In tabel 2.1 zijn de codes bij de in afbeelding 2.1 weergegeven ontwikkelingen toegelicht.
In afbeelding 2.1 zijn tevens aandachtsgebieden waterberging weergegeven. Dit betreft de peilgebieden
waar volgens de berekeningen met het BWN-modelinstrumentarium waterberging nodig en effectief is.
Het voordeel van regionale plannen is, dat daarvoor meestal al bredere samenwerking is gezocht en
gevonden, waardoor het draagvlak is vergroot. Ook de financieringsmogelijkheden voor
uitvoeringsmaatregelen en de kansen op subsidies zijn groter.
Landschapsplan West-Friesland (2003)
Dit plan is opgesteld in opdracht van het samenwerkingsorgaan West-Friesland (SOW). Kansrijke
ontwikkelingen voor waterberging zijn de zogenaamde Scheggen, de Waterspin en de Kromme Leek.
Deze ontwikkelingen zijn weergegeven op afbeelding 2.1. De deelplannen Koggengebied en HES van
het landschapsplan bieden mogelijk alternatieve oplossingsrichtingen.
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Plan integrale ontwikkeling Kromme Leek
Dit plan van het hoogheemraadschap (2002) bevat een haalbaarheidsstudie voor het vergroten van de
waterberging voor het bemalingsgebied de Vier Noorder Koggen. Vanwege de landschappelijke en
cultuurhistorische betekenis van de Kromme Leek, één van de oudste waterlopen van West-Friesland, is
het gewenst de vergroting van waterberging te koppelen aan andere thema's, zoals: behoud en herstel
van landschappelijke en cultuurhistorische waarden, ontwikkeling van recreatief medegebruik en
realisatie van een ecologische verbinding. Na realisering zal een meerwaarde ontstaan voor water,
natuur, recreatie en landschap. De Kromme Leek maakt tevens deel uit van de PEHS,
Intergemeentelijk structuurplan van de gemeenten Obdam,
Wester-Koggenland en Opmeer (OWO, januari 2004)
Kansrijke elementen voor waterberging zijn de Leekerlanden ten westen van Hoorn. Dit kan worden
gerealiseerd in samenhang met het versterken van de woonfuncties, en watergang met recreatieve
functie (zie afbeelding 2.1 ), Laatstgenoemde functie wordt aangeduid als 'blauwe ring': door verbreding
van bestaande watergangen ontstaat een ring van water, die gebruikt kan worden voor recreatieve
doeleinden, natuurontwikkeling en waterberging. De blauwe ring kan worden aangetakt op omliggende
watergangen, zoals de Kromme Leek en zelfs op het Markermeer.
Op afbeelding 2.1 zijn tevens de lopende en reeds gerealiseerde waterbergingsplannen van het
hoogheemraadschap weergegeven. Het betreft de waterbergingsprojecten Twisk, Obdam,
Kromme Leek, Veersloot, Groene Pade, Hensbroek, Speketer en Woudmeer.
Nationaal Landschap Laag Holland
Per 1 januari 2006 zal de Stichting Nationaal Landschap Laag Holland worden opgericht.
Het programmabureau De Groene Long zal opgaan in de organisatiestructuur van Nationaal Landschap
Laag Holland. De Groene Long is in 2002 opgericht voor een periode van vier jaar (tot 1 januari 2006)
door de overheden in het gebied grofweg tussen het Noordzeekanaal, de lijn Beverwijk-Alkmaar,
de lijn Alkmaar-Hoorn en de IJsselmeerkust.
Voor de uitwerking van de organisatiestructuur is per 1 januari 2005 een stuurgroep ingesteld, bestaande
uit: provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeente Zaanstad,
HHNK, WLTO, ISW, Agrarisch Natuurbeheer Verenigingen Waterland en IJ en Dijken, Landschap NoordHolland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Nationaal Landschap Laag Holland wordt ingesteld
'voor de eeuwigheid' en heeft dezelfde doelstelling als De Groene Long, te weten: het structurele
beheer van het karakteristieke open cultuurlandschap (veenweidegebieden en droogmakerijen) te
verbeteren en duurzame ontwikkeling in het gebied te realiseren. Aan het uit te voeren beleid voor
Laag Holland ligt het rapport 'Taskforce Veenweiden Noord-Holland Midden' ten grondslag.
Het ingezette beleid voor grootschalige waterbergingen is uit - het nog uit te werken deel van - het
streekplan gehaald. Via maatwerk moet dit worden opgelost bij de uitwerking van de verschillende
gekozen functies voor de deelgebieden in de veenweiden van Noord-Holland-midden.
Uit financieel, organisatorisch en planvormend oogpunt biedt samenwerking met de Stichting Nationaal
Landschap Laag Holland kansen om de wateropgave WB21 te realiseren. Vrijwel alle belanghebbende
partijen zijn immers al vertegenwoordigd in het overlegplatform dat bestaat in het kader van
De Groene Long en de Stichting Nationaal Landschap Laag Holland.
Onderstaand intermezzo geeft een indruk van de (typen) projecten waarop De Groene Long en de
Stichting Nationaal Landschap Laag Holland zich de komende jaren willen richten.
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Projecten De Groene Long en Landschap Laag Holland

De programmacommissie van De Groene Long heeft 29 projecten goedgekeurd. Aan zes van deze projecten
heeft ook de stuurgroep Nationaal Landschap Laag Holland een financiële bijdrage toegekend (onder meer
'Piattelandstoerisme in Waterland' 2005, 'Naar een toekomstplan voor het Oostzaner-veld'). Dit zijn de
eerste projecten die binnen de doelstelling van het Nationaal Landschap worden uitgevoerd. De projecten
vallen binnen de aandachtsgebieden van projectbureau De Groene Long, te weten: plattelandsvernieuwing,
recreatie en duurzaam beheer van reservaten. Het Nationaal Landschap Laag Holland in oprichting zal
daarnaast een aantal andere voorbeeldprojecten ondersteunen, waaronder Wijde Womer. Wijde Womer is
naar voren gekomen als aandachtsgebied in het kader van de studie Bescherming Wateroverlast
Noorderkwartier (BWN). Het is de bedoeling om in dit gebied de wateropgave aan te gaan pakken in
samenwerking met WLTO, STIVAS en andere partners. Andere projecten zijn:
bijdragen aan beheer, oander andere met vergoedingen, contractvorming,
groene en blauwe diensten, fondsvorming;
projecten Eilandspolder, Wormeren Jisperwater, verbrakking Westzaan.

De gemeentelijke plannen betreffen structuur- en bestemmingsplannen. De kansen voor waterberging in
deze plannen zijn in beeld gebracht. In afbeelding 2.1 zijn de kansrijke ontwikkelingen in gemeentelijke
plannen weergegeven, alsmede enkele regionale plannen van overige organisaties, voorzover relevant
voor waterberging . De aandachtsgebieden waterberging betreffen de peilvakken waar volgens de
berekeningen met het BWN-modelinstrumentarium waterberging nodig en effectief is. In tabel 2.1 zijn de
codes bij de in afbeelding 2.1 weergegeven ontwikkelingen toegelicht.

Regionale en gemeentelijke plannen met mogelijke kansen voor waterberging
Legenda
Versterken woonfuncties
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Watergang met recreatieve functie
Aandachtsgebieden waterberging
Waterbergingsplannen Hoog Heemraadschap
Voorloper projecten WB21 Hoogheemraadschap
Overige lopende plannen Hoogheemraadschap
voor verbetering waterbeheersing
Gemeentelijke plannen (met code)
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Leekerlanden
Scheggen en Waterspin
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Poldergrens
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Gemeentegrens
Stedelijk gebied
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Hollands
Noorderkwartier

Centrale locatie HHNK
Watersystemen
Beleidsondersteuning en Kennismanagement
Postbus 850
1440 AW Purmerend

0

Datum: 22-09-2005
Aan deze kaart kunnen geen rechten
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Tabel 2 1 Toelichting codes gemeentelijke plannen

Gemeente

Kansrijke plannen in relatie tot waterberging
Het betreft gemeentelijke plannen die mogelijk nog een planologische inspraakprocedure
moeten doorlopen.

Amsterdam

AM1: Polder Burkmeer; plan Volgermeer
AM2: Inrichtingsplan Polder IJdoorn

Anna Paulowna

AP1: Nat bedrijventerrein Kooyhaven, inititatieffase
AP2: Project 'Water bindt'.
AP3: Ontwikkelingsvisie Breezand.
AP4: Golfterrein Wieringerwaard

Beemster

BE1: Woningbouwlocatie Zuidoostbeemster

Beverwijk

B1: Vinex-wijk Broekpolder. Bevindt zich in een vergevorderd stadium van planvorming
en uitvoering.
B2: Herstructurering (glas)tuinbouwgebied Heemskerk/Beverwijk.

Castricum

C1: Plan Hogeweg. Ontwikkeling kleine wijken binnen bestaande structuur. Hier geen
waterberging nodig. Ligt bovendien op strandwal. Mogelijkheden voor infiltratie worden
onderzocht. Als infiltratie niet mogelijk is, wordt waterberging gezocht onderaan het
Kerkmeer ten westen van Akersloot.
C2: Door Stichting De Hoge Weide is hier waterberging gerealiseerd in moerasvorm.
In de Groot-Limmerpolder betreft dit 17 ha en in de Castricummerpolder 20 ha.
C3: Mogelijke ontwikkeling van bedrijventerrein.
C4: Dit peilvak betreft een onderbemaling. Door uitkopen van boeren (wordt al gedaan
door Stichting Landschap Noord-Ho lland) bestaat de mogelijkheid om hier
natuurontwikkeling te creëren.
CS: Woningbouwlocatie Ruigewaard 1 ha.
C6: Stedelijke uitbreiding 2015. 4 ha.
C7: Stedelijke uitbreiding 2015. 7,5 ha.
C8: Mogelijkheid in combinatie met recreatieschap en Stichting Landschap Noord-Holland
waterberging te realiseren.

Edam-Volendam

EV1: Nat structuurplan Edam-Volendam
EV2: Nieuwbouwplan Zuidpolder-Oost
EV3: Koppeling waterhuishouding Blokgouw en Zuidpolder

Graft-De Rijp

GR1: Starnmeer: herziening peilbesluit

Graft-Oe Rijp

GS1: Project 'Toekomst Eilandspolder'

en Schermer
Harenkarspel

HK1: Golfbaan Dirkshorn. Mogelijk extra water te realiseren ten behoeve van zoeklocatie
van 2,0 ha waterberging nabij Dirkshorn.
HK2: In het zoekgebied van 2,0 ha ten noorden van het kanaal Alkmaar-Kolhorn misschien
iets mogelijk in het kader van PEHS, aansluitend op Het Waartje.

Heemskerk

H 1: Aanleg bedrijventerrein De Trompet. In het oostelijk deel zijn mogelijkheden voor
extra waterberging, het westelijk deel is (groten)deels gerealiseerd.
H2: Landschapspark Assumburg/Oud Haerlem 2e fase.
H3: Vinex-wijk Broekpolder.
H4: Herstructurering (glas)tuinbouwgebied Heemskerk/Beverwijk.

Heerhugowaard

HH1: Uitbreiding bedrijventerrein De Vork ter plaatse van zoekgebied van 4 ha.

Gemeente

Kansrijke plannen in relatie tot waterberging
Het betreft gemeentelijke plannen die mogelijk nog een planologische inspraakprocedure
moeten doorlopen.
Hier wordt een compleet nieuw watersysteem aangelegd, met de mogelijkheid om
meer waterberging te realiseren dan volgens de watertoets strikt noodzakelijk is.
HHNK begeleidt dit proces.
HH2: Uitbreiding waterberging Altongebied, ter plaatse van aandachtsgebied
waterberging. Herstructurering waterhuishouding in glastuinbouwgebied. Maatregel uit
waterplan Heerhugowaard. HHNK trekker, samenwerking met STIVAS en gemeente.
De polder Heerhugowaard wordt opnieuw doorgerekend.

Heiloo

Hei1: Bestemmingsplan Zuiderloo.
Hei2: Bestemmingsplan Zandzoom.
Hei3: Structuurplan Zandzoom: bouw van 1900 woningen in de periode 2005-2020
inclusief voorzieningen, ontsluiting en groen + realisatie van groene buffer tussen Heiloo
en noordrand Limmen.
Hei4: Landschappelijke inpassing A9 & N242 en landschapsplan Kooimeerplein.

Land smeer

LA 1: Groengebied Purmerland, Natuurontwikkeling Weideveld (dit ligt ook in
gemeente Purmerend)

Medemblik

MB 1: Polder Lichte Water. Sinds kort geheel eigendom van Staatsbosbeheer.
Biedt goede kansen voor inrichting als bergingsgebied in combinatie met natuur.
Totale omvang circa 20 ha, mogelijk grotendeels in te richten als berging.
MB2: Kleine Vliet: natuurgebied met circa 80% water. In verlengde van plan Grote Vliet
van de gemeente Wervershoof kan hier onderzocht worden of aan de westkant uitbreiding
van berging mogelijk is.
Door de gemeente Medemblik werd verder geopperd om het bestaande gemaal Lelyen
het stoomgemaal in Medemblik in te zetten als extra bemalingscapaciteit voor
bemalingsgebied de Vier Noorder Koggen.

Niedorp

ND1 : Initiatief ontwikkeling grote nieuwe jachthaven plus recreatiemeer (max. 400 ha
water bij Kolhorn).

NoorderKoggenland

NK1: Tripkouw oost fase 111, max. circa 1 ha water realiseerbaar in combinatie
met recreatie.
NK2: Parkwijk -noord 11 Nieuwe veld bij Abbekerk, max. 3 á 4.000 m 2 water realiseerbaar
i.c.m. recreatie.
NK3 : Pannepad in kader van herverkaveling De Gouw, overhoeken beschikbaar.
NK4: Kluiten Zuid-Opperdoes mogelijk verbreding watergang aansluitend aan woonwijk.
NK5: Molenwei Zuid-Sijbekarspel mogelijk enkele duizenden m 2 water.
NK6: Westkant fietspad tussen Midwoud en Nibbixwoud, gemeente
circa 8.000 m 2 grond over.
NK7: Leekerweiden bij Oostwoud mogelijk enkele duizenden m 2 water
2

NK8: Papeveersloot Hauwert mogelijk enkele duizenden m water i.c.m. woonuitbreiding.
Obdam

OB1: Inrichtingsplan waterberging Obdam. Totaal 15 ha water te realiseren, kostenraming globaal gereed, indien subsidiestroom bekend, volgend jaar uitvoering mogelijk.
OB2: Polder Hensbroek, natte zone creëren langs ringvaartje Wogmeer.
OB3: De groene zoom van Obdam: in structuurvisie OWO grootschalige r ecreatiezone
(golfbaan o.a.) van circa 100 ha met veel water aan westkant Obdam gepland, als buffer
tussen OWO- gebied en HAL- gebied. Gemeente hiervoor inmiddels samen met provincie
stedenbouwkundig bureau in de hand genomen .

Purmerend

PU1 : Aanleg Purmerbos
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Gemeente

lt 1

Kansrijke plannen in relatie tot waterberging
Het betreft gemeentelijke plannen die mogelijk nog een planologische inspraakprocedure
moeten doorlopen.
PU2: Zoeklocatie woningbouw Purmer-Zuid
PU3: Ontwikkeling bedrijventerrein De Baanstee-Noord
PU4: Realisatie golfcomplex

Schermer

SR1: Schermer-Noord: aanleg rondweg Alkmaar (N-242)
SR2: Schermer-Noord: project 'omzanding ten behoeve van bloembollenteelt'
SR3: Mijzenpolder: nieuw peilbesluit

Stede Broec

SB1: Nieuwe wijk Buitenveld. Meeste buitenwijken Stede-Broec bevaarbaar.
Deze vaarmogelijkheid graag uit te breiden naar zuidzijde, waar nog ruimte is voor
een brede vaarwatergang.
SB2:

Uitgeest

GroenkarspeL Zit ook in 'Waterspin' van het Landschapsplan.

Ui1: Ten noorden van Uitgeest wordt woonwijk Limmerkoog gerealiseerd.
Genoeg ruimte voor 800 woningen. In eerste instantie worden er 400 gebouwd.
Ui2: Tussen de spoorlijn richting Beverwijk en richting Zaanstad wordt 1 ha waterberging
aangelegd.
Ui3: Uitbreidingslocatie Waldijk. De komende 8 jaar verschijnen hier 750 woningen.
Wijk voldoet aan watertoets. Extra waterberging lijkt niet realistisch. Bestemmingsplan
is in opzet.
Ui4: Wellicht bestaan er mogelijkheden om her en der een kanoverbinding te maken
tussen het Uitgeestermeeren de Polder de Uitgeester- en Heemskerker-broec.
Ui5: Groene driehoek Assum. Totaal 4 ha waterberging inclusief bestaande hoeveelheid.

Venhuizen

VH1: Locatie aan noordkant Venhuizen, dicht bij hoofdwatergang, mogelijk combinatie
met ijsbaan.
VH 2: Zone nabij gemaal De Drieban.

Waterland

-

Wervershoof

WV1: In bestemmingsplan Westrand Wervershoof (momenteel ter inzage) mogelijk ruimte
voor extra open water. Overloopgebied vanuit hoogwatercircuit, ijsbaan mogelijk ook
te gebruiken.
WV2: Kansen voor meer berging in het Grote Vliet gebied.
WV3: Extra open water in bestaande of toekomstige golfterrein aan noordwestkant
Grote Vliet.
Daarnaast mogelijkheden langs de Kromme Leek, binnen de kaders van het streekplan en
eventuele ontwikkelingen rondom de RWZI.

Wognum

WN1: Bestemmingsplan Balkweiterhoek Oost. Omvang van dit plan 3,5 ha, waarbinnen
mogelijk extra open water.

Wormerland

W01: Polders WijdeWormeren Wormer, Jisp & Nek: deelgebiedsplan Midden-Wormer

Daarnaast mogelijkheden langs de Kromme Leek, binnen de kaders van het streekplan.

W02: Bestemmingsplan landelijk gebied
W03: Project 'Wormer- en Jisperwater'
Zaanstad

ZA 1: Polder Westzaan: bestemmingsplan lnverdan
ZA2: Zaandammerpolder: zuidelijke ontsluitingsweg Zaandam
ZA3: Zaandammerpolder: nieuw peilbesluit
ZA4: Polder Westzaan: ontwikkeling gebied 'Pont Meijer'
ZA5: Polder Westzaan: natuurontwikkeling in kader van Strategisch Groenproject

Gemeente

Kansrijke plannen in relatie tot waterberging
Het betreft gemeentel ijke plannen die mogelijk nog een planologische inspraakprocedure
moeten doorlopen.
Zaanstreek
ZA6: Westzanerpolder: ontwikkeling agrarisch gebied tot bedrijventerrein
ZA7: Polder Assendelft-Noord: Randzone Saendelft (Vinex-locatie)
ZA8: Polder Assendelft-Noord: Strategisch Groenproject, deelplan Saendelft-groen
ZA9: Polder Assendelft-Noord: plan 'Poort Clam Dijcke'
ZA 10: Krommenieër-Woudpolder: nieuw peilbesluit
ZA 11: Krommenieër-Woudpolder: ontwikkeling Agathe Park en Rosariumpark
ZA 12: Krommenieër-Woudpolder: woningbouwlocatie Willis
ZA 13: SGP deelplan 'Ecologische verbinding Kil' (deels in de gemeente Beverwijk)

Zeevang

ZE1: Herinrichting Zeevang, Plan Waterbeheersing Zeevang
ZE2: Bestemmingsplan De Watering IV
ZE3: Gebiedsantwikkeling tussen N247 en Warderweg (Oosthuizen)

Zijpe

Zijl: Marina Petten. In het kader van de ontwikkeling van de Kustvisie heeft de gemeente
in samenwerking met de Nederlandse Zeejachthaven Ontwikkelingsmaatschappij een
variant ingediend dat verbetering van de kustveiligheid combineert met een
gebiedsantwikkeling waarin ruimte is voor een hoogwaardig en gevarieerd woon - en
leefmilieu. Het gebied is circa 200 ha groot. Er kunnen 2500 woningen aan het water
worden gerealiseerd. Dit jaar volgt duidelijkheid over de te kiezen variant.
Zij2: Plan Boskerpolder. Lopende ontwikkeling waarbij recreatie gecombineerd wordt met
natuur en landschap.
Zij3: Ontwikkeling ecologische zone langs Zijperdijk. Onderdeel van plan De Noordboog.
Zij4: Ontwikkeling kern 't Zand. Woningbouw/bedrijventerrein.

Natuurbeheerders
Noo rd-Holl and

De Noordboog. Onderdeel van plan Zee in Zicht. Ecologische verbindingszone tussen
Zwanewater (Binnenduinrand), Amstelmeer en Wieringermeer. Niet op afbeelding 2 .1
aangegeven , aangezien plannen nog in ontwikkelingsfase zijn.

Recreatie NoordHolland N .V.

RNH1: Uitbreiding natte deel Recreatiegebied Geestmerambacht. Extra waterberging
kan plaatsvinden in d e ni euwe gebieden Kleime er (west) en Koele Kreken (zuid).

leder gebied heeft haar eigen specifieke waterhuishoudkundige kenmerken, landschappelijke elementen
en cultuurhistorische identiteit. Een gebiedsspecifieke oplossing vraagt dus om een ruimtelijke inpassing
die aansluit bij die specifieke kenmerken, of deze zelfs versterkt. In afbeelding 2.2 zijn de voorkomende
landschapstypen in Noord-Holland-Noord weergegeven. De gebieden met stedelijke druk zijn daarbij
aangegeven door middel van rode rechthoeken.
Afbeelding 2.2 Landschapstypen in Noord-Ho lland-Noord
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Hondsbossche Zeewering en dijk biJ Den Heldeo

-

Waddenzeekust
IJsselmeetkust
Noordzeekust
Dui nen
Bmnend uinrand
Strandvlakte
Voormalig eolanden:Callantsoog en Woerin gen
Oude land van Texel

-

Westfnesland
Wa terland
Grote polders

-

IJsselmeerpolder:Wieringermeer

-

Grote d roogmakerijen

-

Kleme droogmakerijen
Verstedelijkingsgeboeden

g ebieden me t
ste d e lijke dru k

Inleiding
In het gebied dat valt onder HHNK zijn verschillende landschapstypen te herkennen. Afhankelijk van de
grofheid waarmee gecategoriseerd wordt, kan gesproken worden van 5 tot 20 verschillende
landschapstypen. In het kader van dit raamplan is de blik bepaald door de vraag: waar zou je vanwege
de landschappelijke kenmerken op een fundamenteel andere manier met waterberging omgaan? Zo zijn
bijvoorbeeld de polders en droogmakerijen bij elkaar in een type gekomen. Er zijn bij een nauwkeuriger
blik en historisch onderzoek natuurlijk verschillen aan te geven, maar de fundamentele benadering van
deze typen voor het zoeken naar een goede ruimtelijke inpassing van waterberging is gelijk.
Met deze fundamentele benadering wordt slechts een eerste ruimtelijke vingeroefening gedaan, die als
basis kan dienen voor een locatiespecifieke uitwerking. Het hoeft echter geen betoog dat deze
uitwerking er, om bij het voorbeeld van de droogmakerijen te blijven, voor de Schermer totaal anders uit
zal zien dan voor de Beemster.
Voor HHNK zijn zeven 'containerlandschapstypen' te onderscheiden. Voor deze typen wordt in het
volgende de benadering voor de ruimtelijke inpassing van waterberging beschreven. In bijlage VI, VIl en
VIII zijn drie voorbeelden uitgewerkt van landschappelijke inpassingmogelijkheden van waterberging.

Principes voor de ruimtelijke inpassing voor waterberging
1.

Strandvlakten
De bestaande situatie wordt gekenmerkt door fijnmazige verkavelingen die kleinschalig van aard
zijn. De huidige toestand is het resultaat van een ontwikkeling in kleine stappen. De inpolderingen
in de strandvlakte zijn relatief klein en soms opgehangen aan de bestaande waterlopen in het
gebied, die vaak een 'natuurlijk' tracé kennen en soms aan gegraven vaarten, die meestal een meer
gestrekt tracé kennen. Grotere waterpartijen komen niet voor. De dijken die in het gebied
aanwezig zijn, zijn meestal laag en makkelijk over het hoofd te zien. Zo toont het gebied als een
doorlopend landschapstype, zonder afzonderlijk van elkaar te onderscheiden elementen.
Voorgesteld wordt om in deze gebieden de natuurlijke waterlopen en gegraven vaarten aan te
grijpen voor de nodige waterberging. De verbreding van deze waterlopen, die gepaard kan gaan
met natuurontwikkeling en het geschikt maken van water en oever voor recreatie, kan de
strandvlakte een sterkere ruggengraat geven. Dit is gewenst, aangezien grote gebieden in de
strandvlakten de neiging tot verrommeling vertonen. Dit is te verklaren omdat de verstedelijking in
HHNK voor een belangrijk deel op de naastgelegen strandwallen heeft plaatsgevonden, zodat de
strandvlakte onder relatief grote druk van allerlei initiatieven staat. Er worden dus geen grotere
watervlakten in de strandvlakte geprojecteerd. Dit zou de versnippering ondersteunen en atypisch
zijn voor het gebied.

---Strandvlakte bestaande situatie

Strandvlakte aansluiten op waterlopen

2.

Oude eilanden
De oude eilanden Callantsoog en Wieringen zijn zeer fijnkorrelig van opbouw. De verschillen
tussen de twee zijn wellicht groter dan de overeenkomsten. Wel vergelijkbaar is dat de
herkenbaarheid van beide voormalige eilanden tenietgedaan is bij de inpolderingen.
Voorgesteld wordt om de herkenbaarheid weer terug te brengen en een bijdrage te laten leveren
aan de - in potentie - bijzondere identiteit van deze gebieden. De waterberging wordt hier
gekoppeld aan de oude randen van de eilanden, zodat deze weer onderscheiden worden van het
nieuwe land.

Oude eilanden be staande situatie

2.

Oude eilanden herkenbaar maken

Polders en droogmakerijen
Er zijn veel polders en droogmakerijen in het gebied die ook een grote onderlinge diversiteit
vertonen: verschillen in maat, in bewoning, in korrelgrootte, n de aanwezigheid van oud land
binnen de boezem, in beplanting, in ontwikkelingsmogelijkheden etc. Datgene wat alle gebieden
echter bindt, is ten eerste de herkenbaarheid van de polder als geheel door de aanwezigheid van
een dijk en boezemwater. Ten tweede kent de inpoldering of droogmakerij een duidelijk
gemarkeerd ontstaanspunt, waardoor de ontwikkeling binnen de dijk een herkenbare invulling
heeft gekregen . Geen organisch gegroeid landschap, maar een gemaakt geheel, met een
herkenbare identiteit . Logischerwijs is dit bij de kleinere eenheden duidelijker dan bij de grotere.
Deze landschappelijke eenheden kennen eigenlijk de grootste vrijheid als het gaat om ruimtelijke
mogelijkheden voor inpassing van waterberging. Dit omdat het gebied binnen de dijk in principe
los gezien kan worden van zijn omgeving. De meeste principes gaan uit van het versterken van de
rand, waardoor de eenheid duidelijker ten opzichte van zijn omgeving te ervaren is.
Randvoorwaarde bij alle mogelijkheden is echter dat de ingreep aansluit bij de rationele
ontstaansgeschiedenis van de polder en dat de gekozen strategie consequent wordt doorgezet
in de gehele polder. Dit laatste om de identiteit van de polder te versterken. Wanneer er
verschillende principes binnen een polder ingezet worden, zal dit ten koste gaan van het
herkennen van de polder als een begrensde, landschappelijke eenheid met een eigen identiteit en
een eigen ontstaansmoment. Bovendien ontstaat het gevaar dat door het steeds toepassen van
verschillende principes binnen verschillende polders, deze steeds meer op elkaar gaan lijken en
uiteindelijk niet meer te onderscheiden zijn. Zo zou waterberging leiden tot geheugenverlies in
het landschap.

I

L
Polder/droogmakerij bestaande situatie

Polder/droogmakerij kavelsloten verbreden

l
Polder/droogmakerij kavels onder water

Polder/droogmakerij tussenboezem

Polder/droogmakerij kavels afschuinen

3.

West-Friesland
Ook binnen West-Friesland zijn grote verschillen te onderkennen, alleen al bijvoorbeeld in de
fijnmazigheid en de rationaliteit van de verkavelingen. Wat karakteristiek is in alle delen van
West-Friesland is het voorkomen van lange waterlijnen die de gebieden aan elkaar koppelen.
In het voorstel wordt op deze lange lijnen verder gebouwd. Delen van de tracés of hele tracés
kunnen verbreed worden en voorzien van natuurvriendelijke oevers en recreatieve gebieden.
Het gebied de Weelen bij Enkhuizen is hier een goed voorbeeld van. Daar waar deze lijnen in
de meer stedel ijke zones komen, kunnen er voorzichtige woningbouwontwikkelingen aan
gekoppeld worden.

West-Friesland bestaande situatie

4.

West-Friesland aanzetten lange lijnen

Waterland/Veenweidegebied
In Waterland is water alomtegenwoordig, in een grote diversiteit aan verschijningsvormen:
verkavelingen met smalle kavels en brede sloten, kleine plasjes, grotere geschakelde waterpartijen
en grillige waterlopen. Steeds is er echter wel een gemeenschappelijke 'taal' te onderkennen.
Deze wordt met name gevormd door het feit dat randen en tracés een zekere grofheid en
grilligheid kennen. Ook bij de rationeel verkavelde gebieden zijn de sloten niet kaarsrecht, maar
vertonen ze kleine knikjes en verbredingen die zo karakteristiek zijn voor het gebied. Waar de
grotere droogmakerijen op de computer getekend zouden kunnen zijn, is Waterland met de hand
geschetst. Even belangrijk is de constatering dat het water altijd nadrukkelijk onderdeel uitmaakt
van een netwerk dat ook sterk als zodanig te beleven is.
De mogelijkheden voor waterberging zijn in dit gebied ook breed. Verbreding van sloten of
grotere waterlopen, het graven van nieuwe en het aan leggen van kleinere of grotere plassen
behoort allemaal tot de ruimte lijke mogelijkheden, zolang het maar bij het 'handgeschetste'
karakter van het gebied past. Daarnaast dient de inpassing van nieuwe waterberging bij te dragen
aan het 'beleefbaar' maken van het netwerkkarakter dat bij dit gebied hoort. Rationele vormen en
gestrekte lijnen zijn hier uit den boze.

Waterland bestaande situatie

5.

Waterland aansluiten op 'handgeschetste' taal

IJsselmeerkust
Bij de IJsselmeerkustgaat het niet zozeer om een continue herkenbaarheid van het land, maar om
een overheersende ervaring van de combinatie van dijk en water. Het tracé van deze kust wordt
verder gekenmerkt door een opeenvolging van relatief kleine, zeer verschillende elementen die
aan deze kust gekoppeld zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een recreatiebos bij een oude
dijkdoorbraak of een natuurgebiedje dat tegen de dijk aan ligt. Steeds gaat het om elementen die
'los' tegen de dijk aan liggen, afgewisseld met delen agrarisch land.

Het voorstel voor de IJsselmeerkustgaat uit van het versterken van de karakteristiek van dit
parelsnoer met kleine verrassingen. Waterberging vindt dus plaats als kleine, afzonderlijk
herkenbare waterplasjes, die een locatie betekenis kunnen geven, en die 'los' in het landschap
liggen. Langere tracés of grotere watervlakken die andere plekken verbinden, zijn niet gewenst.

IJsse/meerkust bestaande situatie

6.

IJsse/meerkust 'kleine verrassingen'

Verstedelijkingsgebieden
De verstedelijkingsgebieden zijn een vreemde eend in de bijt van de landschapstypen, zij komen
voor binnen alle voorgaande landschapstypen. Zij worden niet zozeer gekarakteriseerd door een
bepaalde ruimtelijke samenhang als wel door een bepaalde dynamiek. Binnen deze dynamiek zijn
de te verwachten veranderingen in het landschap groter dan in de landelijke gebieden die zich
buiten deze dynamiek bevinden. Deze meer extreme transformatie vraagt om een andere
benadering van de ruimtelijke ordening. De vraag is hier minder gericht op het behouden van
bestaande kwaliteiten en meer op het realiseren van nieuwe kwaliteiten. Zo mogelijk zijn deze
nieuwe kwaliteiten wel geworteld in de karakteristieken van het gebied en geven ze daar een
nieuwe interpretatie van.
Voor deze gebieden is daardoor geen vast ruimtelijk principe te geven. Hier kan slechts opgemerkt
worden, dat het in deze gebieden niet genoeg is om sec waterberging te realiseren. Steeds moet
worden gezocht naar zo veel mogelijk manieren om de andere functies in deze zone en de
waterberging wederzijds van elkaar te laten profiteren. De voorbeelden liggen daarbij voor de
hand: recreatie op, aan en in het water (waterkwaliteit), wonen op en aan het water en
natuurontwikkeling gericht op recreatief medegebruik verbeteren .

•

•

Stedelijk gebied bestaande situatie

Stedelijk gebied multifunctioneel water

Raamclan Beschermin wateroverlast: kosteneffectieve oolders
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3. Polders waar kosteneffectief aan de slag kan worden gegaan

In dit hoofdstuk worden de polders beschreven waar de in de BWN-studie uitgewerkte maatregelen
kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen polders met
alleen technische maatregelen en polders waar ook extra ruimte voor waterberging nodig is.
Deze indeling is gemaakt op basis van de maatregelen die in de BWN-studie zijn geformuleerd.
Het definitieve maatregelenpakket wordt steeds in samenwerking met het gebied opgesteld en kan
dus leiden tot andere maatregelen. In een gebied waar nu alleen technische maatregelen wordén
voorgesteld kan dit leiden tot het uitvoeren van ruimtelijke maatregelen en andersom.
Het hoogheemraadschap zoekt steeds samenwerking met andere partijen om de wateropgave
te realiseren.

In deze paragraaf worden de poldergebieden beschreven waarbij aan de normen wordt voldaan door
alleen technische maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen hebben een beperkte ruimtelijke impact
en het hoogheemraadschap kan ze in het algemeen zelfstandig uitvoeren. Voor financiering van
maatregelpakketten boven een KIB-verhouding van 1,5 zullen alternatieve financieringsbronnen, zoals
subsidies, worden onderzocht. Verder zullen vooral interne combinatiemogelijkheden worden gezocht
voor de financiering van technische maatregelen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een slimme stuw te
combineren met maatregelen in het kader van het dagelijks peilbeheer of maatregelen ter verbetering
van de wateraanvoer of de waterkwaliteit. De technische maatregelen richten zich op 'vasthouden' en
'afvoeren'. Deze begrippen worden hierna toegelicht.
Vasthouden
Door het plaatsen van 'slimme stuwen' en door stuwaanpassing (verbreding of versmalling) wordt de
huidige beschikbare bergingscapaciteit beter gebruikt dan nu het geval is. Dit leidt tot een verdere
optimalisatie van het watersysteem. Het gaat om aanpassingen in de 'haarvaten' van het watersysteem.
Door deze maatregelen wordt het beheer effectiever. Doordat lokaal de waterstanden bij extreme
buien kunnen wijzigen, dient ook over deze technische maatregelen met de omgeving gecommuniceerd
te worden.
Afvoeren
In een aantal poldergebieden is het vergroten van de afvoercapaciteit nodig om aan de normen te
voldoen. Gemaalcapaciteitsvergroting vindt plaats in gebieden waar in de huidige situatie het bestaande
gemaal niet voldoet aan de lozingsnorm van 14,4 mm per etmaal. Men zou kunnen zeggen dat deze
gemalen momenteel 'te klein' zijn in vergelijking met andere gemalen in het beheersgebied van HHNK.
Daarnaast is er een aantal gebieden waar geen mogelijkheden zijn voor het aanleggen van berging en
waar met stuwen onvoldoende resultaat wordt bereikt. In dergelijke poldergebieden is een uitbreiding
van de gemaalcapaciteit noodzakelijk, aanvullend op de extra stuwen.

De poldergebieden met alleen technische maatregelen zijn weergegeven op afbeelding 3.1 en
samengevat in tabel 3.1. In de tabel staan per polder de maatregelen die nodig zijn om de wateropgave
te realiseren. Ook de KIB -verhouding (zie toelichting in bijlage I) is weergegeven. De technische
maatregelen dragen niet direct bij aan een verbetering van de waterkwaliteit. In bijlage XI is per polder
het doorgerekende maatregelenpakket op kaart weergegeven.

Tabel3.1 Kosteneffectieve polders met alleen technische maatregelen'.
De volgor
I
d e van d e po lders m
. a f nemen d e k ostene ffect1v1te1t

ID

Polder

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen slimme
stuwen

Extra gemaalcapaciteit
[m 3 /uur]

KIB-verhouding

Purmerland Oost

5841

1

4

-

0,04

Velendammermeer

5762

1

-

-

0,1

Twiske

5340

1

6

-

0,3

2

-

0,4

2 (5)

Ringpolder

3752

-

Engewarmer

5290

5

-

-

0,6

PurmerStedelijk

5801

1

-

-

0,6

Groet- en Braakpolder

2100

-

1

-

0,7

Katwoude Hogendijk

5781

1

-

0,9

Woudweeren

5600

-

1

-

1,6

5200

5

-

78

1 ,9

4150

-

-

282

2,5

Noord-Scharwoude

3802

1

-

-

3,0

De Gors

5721

1

-

-

3,6

Purmerland West

5842

1

1

60

4,5

Waal en Burg

8030

Monnikenmeer
Sammerspolder

3

Totaal

Wordt opnieuw doorgerekend
17

16

420

I ,

Deze paragraaf bespreekt de kosteneffectieve poldergebieden waar (naast eventue le technische
maatregelen) extra open water nodig is om aan de wateropgave te voldoen. Voor deze ruimtevragende
oplossingen wordt in principe a lt ijd gezocht n aar partners waarmee kan worden samengewerkt.
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de betreffende poldergebieden. De locaties zijn weergegeven op
afbeelding 3.1. In de tabel staan per polder de maatrege len die nodig zijn om de wateropgave te
realiseren. Ook de KB -verhouding (zie toel ichti ng in bijlage I) en het effect op de waterkwaliteit
zijn weergegeven.

1

2

3

Per polder is het maatregelenpakket weergegeven dat in de BWN-studie is doorgerekend. De werkelijke oplossing wordt
pe r gebied/per project samen met de andere betrokken pa rtijen bepaald.
Beheerdersoordeel heeft aangegeven dat werkzaamheden al gedeeltelijk zijn gerealiseerd of eenvo udig er kunnen worden
uitg evoerd . Tussen haakj es staat het aantal sli mme stuwen dat in de BWN-studie is voorzien.
Het hoogheemraadschap is voor de Sam m erspolde r momentee l begonnen aan een vergroting van de gemaalcapaciteit,
waarmee de wateropgave wordt opge lost.
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Tabel 3.2 Polders waar ook ruimte voor waterberging nodig is om de wateropgave te realiseren 1 • De volgorde van de
. af nemen d e k ostene ff.ect1v1te1t.
po ld ers rn

Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3 /uur]

Aantal
hectares
extra
open
water

K/B-

verhouding

Effect
waterkwaliteit 4

ha gerealiseerd in
lopende
ontwikkelingen

Nollenbrug

3350

-

-

-

0,2

0,1

-

-

Afdeling NM
noord

2776

-

-

279

3,4

0,3

2

-

Afdeling NS

2752

-

-

-

8,3

0,4

2

-

Afdeling KP

2772

-

2

-

7,2

0,4

-

-

Afdeling H-ON

2764

-

1

1.243

18,5

0,5

-

-

Afdeling I
noord

2768

-

1

-

7,7

0,7

-

-

Zaandammerpolder

4610

4

1

-

5,2

0,8

1

-

Cal lantsoog

2030

9

8

1.350

20,8

0,9

2

-

6,9

0,9

-

-

9,1

0,9

1

-

Afdeling ZG-ZM

2758

1

3

Wimmenummerpolder

4100

1

2

-

Zeeva ng

5701

-

-

-

10,0

1,0

1

-

Afd eling Z

2751

-

3

1.440

38,4

1'1

1

-

Wijde Wormer

5310

-

-

-

40,0

1,2

1

-

Afdeling C

2763

-

3

1.014

11,4

1,5

-

-

Afdeling W

2773

-

-

-

5,2

2,3

1

-

Oesterzijpolder

4170

-

3

1.032

23,0

2,3

1

-

Afdeling OT-PV

2769

-

1

445

27,4

2,4

-

-

Afdeling NG

2759

1

1

1.380

6,5

2,7

-

-

Hempolder

4270

-

-

44

0,2

3,3

2

-

SchermerNoord

4851

3

-

-

3,3

4,4

2

-

Afdeling A

2761

Wordt opnieuw doorgerekend

Anna Paulownapolder (NW)

2803

Wordt opnieuw doorgerekend

Anna Paulownapolder (ZO)

2804

Wordt opnieuw doorgerekend

Oosterlanderko
og

2856

Wordt opnieuw doorgerekend

Uitgeest er- en
Heemskerkerbr
oek

4310

Wordt opnie uw doorgerekend

Totaal

4

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Zie toelichting in paragraaf 1.4.3.

19

29

8.227

252,5

I

Gegeven de thema's die een rol spelen in de genoemde ruimtelijke ontwikkelingen, kan voor de
financiering wellicht subsidie worden verkregen. In bijlage V is een overzicht weergegeven van relevante
subsidieregelingen (momentopname medio 2004). In bijlage VI zijn per subsidieregeling de relevante
thema 's aangegeven. Voor de hierna beschreven ontwikkelingen per polder geldt: hoe groter het
aantal relevante thema 's, des te groter de kans op subsidieverlening dan wel een hoger subsidiebedrag.
Brede en integrale projecten hebben dus een grotere subsidiekans dan meer sectorale plannen.
Subsidies dienen te worden aangevraagd op basis van een concreet projectvoorstel. Voor het
daadwerkelijk verkrijgen van subsidies kunnen op voorhand geen garanties worden gegeven.

Deze paragraaf geeft per polder een omschrijving van het beheerdersoordeel over de problematiek van
de wateroverlast volgens de BWN -studie. Tevens wordt ingegaan op de 'geluiden uit het gebied' en
wordt per polder een omschrijving gegeven van de ontwikkelingen die kansen bieden voor realisatie van
de ruimtelijke wateropgave. Ook de betrokken partijen worden genoemd. Tot slot wordt aangegeven
welke thema's een rol spelen, met het oog op de subsidiemogelijkheden. In bijlage VIl is per polder het
doorgerekende maatregelenpakket op kaart weergegeve n.

Polder Nollenbrug
Beheerdersoordeel
Nollenbrug betreft een klein gebiedje van 2 ha groot waarbinnen circa 0,2 ha extra benodigd open
water is berekend. Volgens de BWN-studie faalt dit gebiedje zowel in inundatie als wateroverlast.
Deze uitkomst wordt beperkt herkend door de beheerders. Het vergroten van de waterberging wordt
wel redelijk als oplossingsrichting herkend. De oplossing zou kunnen worden gevonden in het verbreden
van waterlopen in combinatie met het versterken van de ecologie.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Hee rhugowaard heeft aangegeven dat de benodigde berging gerealiseerd zou kunnen
worden in het kader van de herstructurering van de oostelijke rondweg om Alkmaar. Dit is echter gee n
gemeentelijk, maar een provinciaal project.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterb e rging rel e vante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Herstructurering o ostelijke ro ndweg
om Alkma ar

Gemeente Heerhugowaa rd,
hoogheemraad schap

Pl anvorming

Subsidi emogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkeling en de re levante th e ma's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema 's , des t e groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Herstruct urering ooste lijke
rondweg om Alkm aar

x

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

J
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Afdeling NM noord
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling NM noord in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt
redelijk overeen met de ervaringen van de beheerders. Een sterke verbetering van de biodiversiteit is
mogelijk, door de realisatie van waterberging in de binnenduinrand en het versterken van
duinrellen/beken.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Afdeling NS
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling NS in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt goed
overeen met de ervaringen van de beheerders. Een sterke verbetering van de biodiversiteit is mogelijk
door de realisatie van waterberging in de binnenduinrand en het versterken van duinrellen/beken.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen.

Afdeling KP
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling KP in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt redelijk
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Afdeling H-ON
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling H-ON in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt redelijk
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Afdeling I noord
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling I-noord in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt goed
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structuurversterking.

I

I

Zaandammerpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt het stedelijk gebied in de Zaandammerpolder zowel in inundatie als
overlast. Deze resultaten worden door de beheerders herkend. Het instellen van het vastgestelde
nieuwe peilbesluit heeft een negatieve invloed op de veiligheid van de polder.
Geluiden uit het gebied
Geen.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de, voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Zuidelijke ontsluitingsweg
Zaandam

Gemeente Zaanstad, provincie NoordHolland

Planvorming, 2007

Nieuw peilbesluit
Zaandammerpolder

Gemeente Zaanstad, HHNK

Goedgekeurd plan,
uitvoering in 2007

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de genoemde projecten de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies.
Zie ook bijlage V.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Zuidelijke ontsluitingsweg
Zaandam

x

Nieuw peilbesluit
Zaandammerpolder

x

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

Callantsoog
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt Callantsoog in inundatie en wateroverlast. Er is geen beheersdersoordeel
over het gebied bekend.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet voor waterberging mogelijkheden om aan te sluiten bij de recreatieve
ontwikkeling rond Callantsoog, de ontwikkeling van de Boskerpolder en de Noordboog .
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Plan Boskerpolder. Lopende ontwikkeling
waarbij recreati e gecombineerd wordt met
natuur en land-schap . Er worden circa 355
woningen gerealiseerd met circa 5,5 ha wate r

Gemeente Zijpe,
hoogheemraadschap

In voorbereiding.
Uitvoering vanaf 2004
en verder

De Noordboog, onderd eel van het
plan Zee in Zicht

Div. overheden, terreinbeheerders en belangenorganisaties,
gem. Zijpe, hoogheemraadschap

Visionair plan,
middellange termijn
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Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Boskerpolder

x

x

x

Noordboog

x

x

x

Landbouw

x

Landschap

Water

x

x

x

x

Afdeling ZG-ZM
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling ZG-ZM in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt redelijk
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Wimmen urnmerpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de Wimmenummerpolder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst
komt geheel overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
versterking van ecologie.

Zeevang
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt het stedelijk gebied in de polder Zeevang in overlast en het grasland in
inundatie. Deze resultaten worden door de beheerders herkend.
Geluiden uit het gebied
De invulli ng van de wateropgave WB21 wordt uitgewerkt in het Plan Waterbeheersing Zeevang,
dat deel uitmaakt van het project Herinrichting Zeevang.
De aandacht wordt ook gevestigd op een proef waarin agrariërs tegen vergoeding van HHNK een deel
van het onderhoud van watergangen gaan verzorgen met een baggerpomp ('blauwe dienst').
De Agrarische Natuurvereniging Waterland (ANW) verzorgt de uitvoering, controle, handhaving en
rapportage van deze proef, die wordt aangegaan voor een periode van zeven jaar. De ANW coördineert
ook de monitoring van de waterlopen op waterdiepte, doorzicht en ecologische ontwikkelingen en
rapporteert hierover.

Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Herinrichting Zeevang

Landinrichtingseemmissie Zeevang:
provincie Noord-Holland, gemeente
Zeevang, Dienst Landelijk Gebied,
WLTO, HHNK

2004: Integrale Plankaart met
toelichting van functies en
waarden. Uitvoering naar
verwachting van start in loop
5
van 2005

Bestemmingsplan

Planvorming

De Watering IV

Gemeente Zeevang, provincie
Noord-Holland

Gebiedsentwikkeling tussen N247
en Warderweg (Oosthuizen)

Gemeente Zeevang, provincie
Noord-Holland

Planvorming

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn de voor het genoemde project de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Gezien de vele thema's die aan de orde komen, bestaat voor de
Herinrichting Zeevang naar verwachting een grote kans op het verkrijgen van subsidie.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Recreatie

Herinrichting Zeevang
Bestemming splan De Watering IV

x

Gebi ed sentwikk eling tussen
N247 en Warderweg (Oosthuizen)

x

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

Afdeling Z
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdelingZin inundatie en wateroverlast. Er is geen beheerdersoorde el
over dit gebied bekend.
Geluiden uit het gebied
Volgens de gemeente Zijpe treden bij hevige neerslag geen problemen op met hoge
oppervlaktewaterstanden. De gemeente ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten
voor waterberging. Al s gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in
combinatie met agrarische structuurverbetering, ecologie en recreatie. Het project Noordboog wordt
genoemd als enige ontwikkeling waarop kan worden aangesloten.
Ruimtelijke ontwikkeling en
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
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Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

De Noordboog, onderdeel van het
plan Ze e in Zicht

Diverse overheden,
terreinbeheerders en
b e lange no rgani sati es, g emeente
Zijpe, hoogh eemraa d schap

Visionair plan, middellange
termijn

In de ee rste d e le n z al de aan passing van de w aterbe heersing e n verk aveling aa n bod kome n
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Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Thema's

Project

Noordboog

Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

Wijde Wormer
Beheerdersoordeel
Volgens de beheerders zijn de resultaten van de BWN-studie voor de Wijde Wormer niet betrouwbaar,
omdat onvoldoende rekening is gehouden met de vele onderbemalingen in deze polder. Deze zijn
daarom herberekend. Uit de herberekening blijkt dat in de Wijde Wormercirca 40 ha extra open water
moet worden gegraven om het gebied te laten voldoen aan de normen voor wateroverlast.
De KB -verhouding van deze maatregel is 1 ,2.
Geluiden uit het gebied
Het Nationaal Landschap Laag Holland heeft de ambitie op korte termijn een deelgebie dsplan voor het
gebied Midden-Wormerop te stellen. De polders Wijde Wormeren Wormer- en Jisperveld staan daarin
centraal. Het intermezzo 'Veenweiden Midden Wormer' is afkomstig van landschap Laag-Holland e n
beschrijft de karakterisering van het gebied, de keuzes die van belang zijn en een eerste aanzet
voor acties.
Inmiddels is afgesproken dat het hoogheemraadschap dit project zal gaan trekken. Daarbij zullen zowel
de wateropgave als de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water de nodige aandacht krijgen .
Het deelgebiedsplan zal in de loop van 2004/2005 worden opgesteld.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke o ntwikkelingen weergegeven .
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Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Deelg ebi edsplan
Midden-Wormer6

Nationaal Landschap Laag Ho lland,
agrarische natuurverenig ing,
Natuurmonumenten, gemeente
Worm erland, WLTO, HHNK, e n andere.

Pl anvorming ,
Uitwerking va naf 2 005

Bestemmingsplan
landelijk g ebied

Gemeente Worm erland

Pla nvorming

Het dee lgebied Midden -Wormer betreft naast de Wijde W ormer ook de po lder Wormer, Jisp en Nek

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor genoemde projecten de relevante thema's weergegeven die meewegen
bij subsidieaanvragen.
Thema's

Project
Wonen en werken

Recreatie

Deelgebiedsplan
Midden-Wormer
Bestemmingsplan
landelijk gebied

x

x

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

x

Veenweiden Midden-Wormer
Karakterisering
Deelgebied Veenweiden Midden-Wormer is met ruim 20% open water (500 ha) het meest waterrijke
veen(weide)gebied. Van de oppervlakte weidevogelgrasland is ruim 300 ha alleen per boot bereikbaar!
Het is het beste weidevogelgebied van Waterland. De compleetheid met kritische weidevogels, maar ook
hoge dichtheden aan moerasvogels en overwintering van grote aantallen smienten zorgden voor aanwijzing
als Vogelrichtlijngebied. Ook is het in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen voor noordse woelmuis
en drie specifieke veenvegetaties. Het hele gebied is onderdeel van de EHS. Ruim tien jaar geleden is
een landinrichting afgesloten. Er zijn ongeveer 40 veebedrijven in het gebied werkzaam, waarvan nog
circa 20 actieve melkveebedrijven. De vooruitzichten voor agrariërs zijn echter vrij slecht. De dikte van het
veenpakket is 1 tot 3 m. Het gebied heeft flinke problemen met bagger en waterkwaliteit. Voor verbetering
hiervan is het project 'Wormer- en Jisperwater' gestart.
Keuzen
Open veenweidelandschap met hoge dichtheden weidevogels, inclusief kritische soorten, kritische
moerasvogelsoorten en hoge botanische waarden op flinke oppervlakten.
Beheer door boeren met een verbrede doelstelling in samenwerking met terreinbeheerders.
Ingezet wordt op het behoud van een beperkt aantal grootschalige 'naturiers' in het gebied.
Ook kan gedacht worden aan een aantal kleinere bedrijven die op basis van
collectieve contracten werken.
Verbeteren nauwe samenwerking van Natuurmonumenten met de agrariërs in het gebied om
het beheer rond te krijgen. Met name wordt gedacht aan het opschalen van het experiment om
particulieren langdurig in te schakelen voor beheer.
Vermindering opgaande beplanting op recreatiepercelen .
Terugdringen oppervlakte verzuurde percelen.
Brak water uit de Wijde Wormer suppleren in het zuidelijke deel van het Worme r- en Jisperveld
(alleen als de nutriëntenbelasting niet hoger is dan in Wormer- en Jisperveld).
Afkoppeling van het gebied tot een regenwater gestuurd systeem, de locatie van de inlaat
moet worden bezien.
Aansluiten bij recreatieve en toeristische ontwikkelingen in de Kalverpolder.
Acties
Verkenning uitvoeren naar mogelijkheden en effectiviteit van suppletie van brak water uit
de WijdeWormerin het zuidelijk deel van het Wormer- en Jisperveld.
Uitgroeien van een experimenteel naturiërbedrijf als voorbeeld. Daarna inzetten op realisatie van
circa vijf naturiërbedrijven in samenwerking met de agrarische natuurvereniging.
Ten aanzien van baggeren :
• onderzoeken oplossingsrichtingen vooronderhoud s- en milieubaggeren;
• doorlichten van het beleidskader ten aan zien van baggeren (waaronder het verwijderen
van zowel va ste als zwevende bagg er);
• ond erzoeken invest eringsstrategie voor sanering van o nderwaterbod em s.
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Afdeling C
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling C in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt redelijk
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structu urversterking.

Afdeling W
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN -studie faalt afdeling W in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt matig
overeen met de ervaringen van de beheerders. Deze polder vormt, samen met afdelingen K-P, OT-PV en
I- Noord voor het hoogheemraadschap een voorloperproject WB 21.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet enkele RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als overige gewenste oplossingsrichting is het verbreden van waterlopen aangegeven, in combinatie met
agrarische structuurversterking en ecologie.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Ontwikkeling ecologische zone
langs Zijperdijk. Onderdeel van
plan De Noordboog. Aankoop van
gro nden door Land schap NoordHolland.

Diverse overheden,
terreinbeheerders en
belangenorganisaties, gemeente
Zijpe, hoogheem~ a ds c hap

Vi sionair plan, midde llange termijn

O ntwikkeling kern 't Zand .
Uitbreiding woningbouw/
bedrijventerrein met circa 16 ha

Gemeente Zijpe,
hoogheemraadschap

Visionair plan , middellange termijn

Subsidiemogelijkheden
In d e navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Project

Thema's
Wonen en werken

Recreatie

Natuur

x

x

Ecologische zon e
langs Zijperdijk
Ontwikkeling kern 't Zand

Landbouw Landschap

Water

x

x

Oosterzijpolder
Beheerd ersoord eel
Vo lge ns d e BWN -studie f aalt d e Oesterzijpolde r in inundati e en w aterove rl ast . D eze uit kom st ko mt
matig o ve ree n met de e rvaringen van d e b e he erders.

x

x

Geluiden uit het gebied
De gemeente Heiloo vraagt zich af of de waterlopen van de golfbaan al zijn meegenomen in de
modellering. De gemeenten Heiloo en Alkmaar zien enkele RO-ontwikkelingen waar op kan worden
aangesloten voor waterberging. Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van
waterlopen of aanleg van een grote plas in combinatie met agrarische structuurversterking, ecologie,
recreatie en cultuurhistorie.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven .
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Structuurplan Zandzoom: bouw van 1900
woningen in de periode 2005-2020
inclusief voorzieningen, ontsluiting en
groen + realisatie van groene buffer
tussen Heiloo en noordrand Limmen

Gemeenten Heiloo, Alkmaar en
Castricum, hoogheemraadschap

Goedgekeurd pl an

Bestemmingsplan Zuiderloo 7

Gemeenten Heiloo, Alkmaar en
Castricum, hoogheemraadschap

Plan in voorb ereiding

Bestemmingsplan Zandzoom 1

Gemeenten Heiloo, Alkmaar en
Castri cum, hoogheemra adschap

Plan in voorbereiding

Landschappelijke inpassing A9 & N242/
Landschapsplan Kooimeerplein

Provincie Noord-Holland,
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland

Plan in voorbereiding

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de re levante thema's weergegeve n die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, d es te groter de kans op subsidie s,
zie ook bijlage V.
Thema's

Project

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Structuurplan Zandzoom

x

x

Bestemmingsplan Zuiderloo

x

BestemminÇJsplan Zandzoom

x

Landschappelijke inpassing A9
& N242/ Landschapsplan
Kooimeerplein

x

Landbouw

Afdeling OT-PV
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling OT-PV in inundatie en wateroverla st. Deze uitkomst k o mt niet
goed overeen met de ervaringen van de beheerders.

7

Door de hoge li gg ing va n het p lang ebi ed (be id e p lanne n liggen op d e strandwa l) en d e bod emop bouw zijn de
mogelijkh ed e n voor o pe n w at er ger ing. Gestreefd w ordt naa r hand haven e n teru gbre ngen va n historisch e waterlopen .
Waterb erging zal 20% van het verha rd e oppervlak b edragen . D aarn aast vindt inricht in g plaats van t ijdel ijke waterbekkens.
Ook wordt aangeg even dat o nd erzocht w o rdt of in het gebied van de strandvlakt es mogel ijkh eden zijn om be rging te
rea li seren . Dit valt echter buite n het p langebied .
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Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is het verbreden van waterlopen aangegeven, in combinatie met
agrarische structuurversterking. Door Landschap Noord-Holland is aangegeven dat mogelijk
waterberging kan worden gerealiseerd in het kader van De Noordboog.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Planning

Ontwikkeling

Betrokken partijen

De Noordboog, onderdeel van
het plan Zee in Zicht

Diverse overheden, terreinbeheerders Visionair plan, middellange termijn
en belangenorganisaties, gemeente
Zijpe, hoogheem~adschap

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

Noordboog

Afdeling NG
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling NG in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst moet nog door
de beheerders worden beoordeeld.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Hempolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de Hempolder alleen in inundatie en niet in wateroverlast. Deze uitkomst
komt matig overeen met de ervaringen van de beheerders. In het peilvak waar de benodigde 0,2 ha
berging dient te worden gerealiseerd, zijn de gronden vrijwel geheel in handen van Landschap NoordHolland. Een sterke verbetering van de biodiversiteit is mogelijk door natuurlijk peilbeheer en inundatie
(buiten het broedseizoen).
Geluiden uit het gebied
Landschap Noord-Holland geeft aan dat het betreffende gebied weidevogelgebied betreft, waardoor de
noodzaak van berging beperkt is. Landschap Noord-Holland ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan
worden aangesloten en ziet als gewenste oplossingsrichting het verbreden van waterlopen in combinatie
met versterken van de ecologie. De gemeente Castricum heeft geen RO-ontwikkelingen aangegeven
waar op kan worden aangesloten voor waterberging.

Schermer-Noord
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt Schermer- Noord voor de grondgebruikstypen akkerbouw en hoogwaardige
landbouw in overlast. Deze re sultaten worden door de beheerders niet herkend.
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Geluiden uit het gebied
Geen.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Aanleg rondweg Alkmaar (N242) 8

Gemeenten Alkmaar en
Schermer, provincie NoordHolland, HHNK

Plan wordt in 2004 ter goedkeuring voorgelegd aan GS

Project 'omzanding' ten behoeve
9
van bloembollenteelt

Provincie Noord-Holland, HHNK

Goedgekeurd plan

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn de voor het genoemde project de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Aanleg rondweg Alkmaar

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

Project 'omzanding' ten
behoeve van bloembollenteelt

x

x

Afdeling A
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling A alleen in wateroverlast, niet in inundatie. Deze uitkomst komt
goed overeen met de ervaringen van de beheerders. Een goede oplossing lijkt het samenvoegen van de
twee bestaande gemalen voor afdelingen A en B tot één nieuw gemaal. Het effect van deze oplossing
moet met het BWN-model worden doorgerekend.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is het verbreden van waterlopen aangegeven, in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Anna Paulownapolder (NW)
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt het noordwestelijke deel van de Anna Paulownapolder in inundatie en
wateroverlast. Deze uitkomst wordt slechts zeer beperkt herkend door de beheerders. Er is een vrij hoge
waterbergingsbehoefte van 89,7 ha berekend. Het gebied ligt vrij hoog en e r komen veel
onderbemalingen voor, die de faalkansberekeningen beïnvloeden. Vanuit de beheerders is er behoefte
om nadere berekeningen van de wateroverlastproblematiek uit te voeren. Anna Paulownapolder (NW)
heeft waterhuishoudkundig een relatie met Anna Paulownapolder (ZO). Beide polders worden in
samenhang nog eens doorgerekend met het BWN-modelinstrumentarium.

8

In d e 'klaverbladen' is de aanleg van circa 5,5 ha open water voorzien.

9

Onder andere een ni euwe ind eling in peilgebieden en plaatsing slimme stuwen.
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Geluiden uit het gebied
Bij hevige neerslagbuien zijn wel eens problemen met hoge oppervlaktewaterstanden geconstateerd.
Het gebied omvat hoofdzakelijk dure bollengrond, waardoor het draagvlak voor realisatie van
waterberging laag wordt ingeschat. Voor technische oplossingen worden de kansen hoger ingeschat.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Ontwikkelingsvisie Breezand.
Woningbouw 8 ha, waarvan 30%
openbaar gebied, bedrijventerrein:
2,7 ha.

Gemeente Anna Paulowna,
hoogheemraadschap

Ontwikkelingsvisie in
voorbereiding

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Ontwikkelingsvisie Breezand

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Anna Paulownapolder (ZO)
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt het zuidoostelijke deel van de Anna Paulownapolder in inundatie en
wateroverlast. Deze uitkomst komt redelijk overeen met de ervaringen van de beheerders. Anna
Paulownapolder (ZO) heeft waterhuishoudkundig een relatie met Anna Paulownapolder (NW) .
Beide polders worden in samenhang nog eens doorgerekend met het BWN- modelinstrumentarium.
Geluiden uit het gebied
Bij hevige neerslagbuien zijn wel eens problemen met hoge oppervlaktewaterstanden geconstateerd.
Gevraagd is of in de berekeningen de aanpassing van het gemaal is meegenomen. Er kan worden
aangesloten op het project 'verbetering kaden Oude Veer ' in het kader van 'Water bindt' .
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikke linge n w eergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Project 'Water bindt'

Provincie Noord-Holland,
hoogheemraadschap,
g emeente Anna Paulowna

Goedgekeurd plan,
nu in uitvoeringsfase

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlag e V .
Thema's

Project
Wonen en werken

W at er bi ndt

Recreatie

Natuur
x

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Ooster/anderkoog
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt niet goed
overeen met de ervaringen van de beheerders. Een verklaring hiervoor is dat de landelijke normen voor
wateroverlast mogelijk niet goed toepasbaar zijn voor Wieringen. Door de aanwezigheid van slecht
doorlatende keileemlagen in de ondiepe ondergrond en een geaccidenteerde maaiveldhoogteligging is
het neerslagafvoergedrag op Wieringen anders dan voor de gemiddelde situatie in 85% van Nederland,
waarvoor de normen zijn afgeleid. Vanuit de beheerders is er dan ook behoefte om nadere berekeningen
van de wateroverlastproblematiek uit te voeren.
Een sterke verbetering van de biodiversiteit is mogelijk door de realisatie van waterberging te
combineren met versterking van de Sjanen.
Geluiden uit het gebied
De berekende knelpunten wateroverlast bij extreme buien worden door de gemeente niet herkend.
De gemeente geeft aan dat voor het verkrijgen van draagvlak het probleem toch herkend zal moeten
worden. Door de gemeente Wieringen is aangegeven dat de polder deels in het ontwikkelingsgebied
voor het Wieringerrandmeer ligt (zie streekplankaart Noord-Holland-Noord in bijlage 1).
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Ontwikkelingsgebied
Wieringerrandmeer

Provincie Noord-Holland,
gemeente Wieringen, gemeente
W ieringermeer,
hoogheemraadschap

Planvorming

Subsidiemogelijkheden
In de navolge nde tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen . Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

O ntwikkelingsgebied
Wieringerrandmeer

Uitgeester- en Heemskerkerpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverl ast. Deze uitkomst wordt slechts
beperkt herkend door de beheerders. Peilgebied 4310-01 verdient extra aandacht, ook in relatie met de
onderbemaling derde brugsloot. Een sterke verbetering van de biodiversiteit is mogelijk in peilvak

04310-24 (duinzone) door de realisatie van waterberging in de vorm van meanderende duinbeken
plus 'voorraadpoelen'.
Geluiden uit het gebied
Volgen s d e gemee nten Heemske rk e n Uitgeest treden bij hevige neerslag slechts in b e p e rkte mate
pro bl e me n o p met hoge opp ervlaktewate rst ande n. D e g e mee nte n zie n enke le RO-o nt wikke lingen w aar
o p ka n w o rden aan gesl oten voor wate rb e rging . Deze word e n hie rn a ve rd er t oeg e lic ht.
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Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Aanleg bedrijventerrein
De Trompet

Gemeente Heemskerk,
hoogheemraadschap

fase 1 reeds ontwikkeld,
fase 2 is in ontwikkeling

Waterberging tussen de spoorlijn
richting Beverwijk en richting
Zaanstad (1 ha waterberging)

Gemeenten Heemskerk en Uitgeest, Goedgekeurd plan
NS en hoogheemraadschap

Uitbreidingslocatie Waldijk.
Komende acht jaar verschijnen hier
750 woningen. Wijk voldoet aan
watertoets. Extra waterberging lijkt
niet realistisch

Gemeente Uitgeest,
hoogheemraadschap

Bestemmingsplan is in opzet

Kanoverbindingen tussen het
Uitgeestermeer en de polder
Uitgeester- en Heemskerkerbroek

Gemeenten Heemskerk en
Uitgeest, hoogheemraadschap

Visionair

Groene driehoek Assum . Totaal
vier ha waterberging inclusief
bestaande hoeveelheid.

Gemeenten Heemskerk en
Uitgeest, hoogheemraadschap

In voorbereiding

Vinex-wijk Broekpolder

Gemeenten Heemskerk en
Beverwijk, hoogheemraadschap

Deels goedgekeurd,
deels in voorbereiding

Herstructurering
(glas)tuinbouwgebied Heemskerk
Beverwijk

Gemeenten Heemskerk en
Beverwijk, hoogheemraadschap

Deels goedgekeurd,
deels in voorbereiding

Assumburg/ Oud -Haerlem

Gemeente Heemskerk,
hoogheemraadschap

Plan goedgekeurd,
uitvoering in voorbereiding.

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen . Hoe groter het aantal thema' s, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage V.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Landbouw Landschap

Water

Bedrij venterrein De Trompet

x

x

Spoorlijn Beverwijk- Zaa nst ad

x

x

Uitbreidingslocatie Waldijk

x

x

Kanoverbindingen

x

Groene driehoek Assum

x

x

x

x

x

x

Vinex-wijk Broekpolder

x

x

He rstru cturering (gl as)tuin b o uwg ebie d Heemskerk
Beverwijk

x

x

x

x

x

Assum burg/Oud-Haerl e m

x
x

x

x

x

x
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Raamclan Beschermina wateroverlast: minder kosteneffectieve oolders
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4. Minder kosteneffectieve polders
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In dit hoofdstuk worden de polders beschreven waar de maatregelen minder kosteneffectief kunnen
worden uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen polders met alleen technische
maatregelen en polders waar ook extra ruimte voor waterberging nodig is. Deze indeling is gemaakt op
basis van de maatregelen die uit de BWN-studie zijn geformuleerd. Het definitieve maatregelen pakket
wordt steeds in samenwerking met het gebied opgesteld en kan dus leiden tot andere maatregelen.
Ook in een gebied waar nu alleen technische maatregelen worden voorgesteld kan dit leiden tot het
uitvoeren van ruimtelijke maatregelen en andersom. Het hoogheemraadschap zoekt steeds
samenwerking met andere partijen om de wateropgave te realiseren.

In deze paragraaf worden de poldergebieden beschreven waarbij door alleen technische maatregelen uit
te voeren aan de normen wordt voldaan. Deze maatregelen hebben een beperkt ruimtelijke impact en
het hoogheemraadschap kan deze in het algemeen zelfstandig uitvoeren. Voor financiering zullen
alternatieve financieringsbronnen, zoals subsidies, worden onderzocht. Verder zullen vooral interne
combinatiemogelijkheden worden gezocht voor de financiering van technische maatregelen.
Bijvoorbeeld door de aanleg van een slimme stuw te combineren met maatregelen in het kader van
het dagelijks peilbeheer of maatregelen ter verbetering van de wateraanvoer of de waterkwaliteit.
De technische maatregelen richten zich op 'vasthouden' en 'afvoeren'. Deze begrippen worden
hierna toegelicht.
Vasthouden
Door het plaatsen van 'slimme stuwen' en door stuwaanpassing (verbreding of versmalling) wordt de
huidige beschikbare bergingscapaciteit beter gebruikt dan nu het geval is. Dit leidt tot een verdere
optimalisatie van het watersysteem. Het gaat om aanpassingen in de 'haarvaten' van het watersysteem.
Door deze maatregelen wordt het beheer effectiever. Doordat lokaal de waterstanden bij extreme buien
kunnen wijzigen, dient ook over deze techni sche maatregelen met de omgeving gecommuniceerd
te worden.
Afvoeren
In een aantal poldergebieden is het vergroten van de afvoercapaciteit nodig om aan de normen te
voldoen. Gemaalcapaciteitsvergroting vindt plaats in gebieden waar in de huidige situatie het bestaande
gemaal niet voldoet aan de lozingsnorm van 14,4 mm per etmaal. Men zou kunnen zeggen dat deze
gemalen momenteel 'te klein' zijn in vergelijking met andere gemalen in het beheersgebied van HHNK.
Daarnaast zijn er een aantal gebieden waar geen mogelijkheden zijn voor het aanleggen van berging en
waar met stuwen onvoldoende resultaat wordt bereikt. In dergelijke poldergebieden is een uitbreiding
van de gemaalcapaciteit noodzakelijk, aanvullend op de extra stuwen.

De poldergebieden met alleen techni sche maatregelen zijn weergegeven op afbeelding 4.1 en
samengevat in tabel 4.1. In de tabel staan per polder de maatregelen die nodig zijn om de wateropgave
te realiseren. Ook de KIB-verhouding (zie toelichting in bijlage I) is weergegeven. De technische
maatregelen dragen niet direct bij aan een verbetering van de waterkwaliteit. In bijlage XI is per polder
het doorgerekende maatregelenpakket op kaart weergegeven .

Tabel 4.1 Minder kosteneffectieve polders met alleen technische maatregelen 10•
De volgorde van de polders in afnemende kosteneffectiviteit

ID

Polder

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen slimme
stuwen

Extra gemaalcapaciteit
[m 3/uur]

KIB-verhouding

17

-

1

-

-

6.4

Gemeenschappelijke
polders

8020

-

Schaalsmeer

5270

5,3

Ursem

6180

-

1 (2) 11

Schagerwaard

3090

-

- (1)

-

7,0

Baatjespolder

4160

-

2

-

8,3

Eendrachtspelder NO

4953

-

40

8,5

Schellinkhout

6100

-

2

-

9,9

1

22

40

Totaal

v\ ,l

r t.

Deze paragraaf bespreekt de minder kosteneffectieve poldergebieden waar (naast eventuele technische
maatregelen) extra open water nodig is om aan de wateropgave te voldoen. Voor deze ruimtevragende
oplossingen wordt in principe altijd gezocht naar partners waarmee kan worden samengewerkt.
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de betreffende poldergebieden, de locaties zijn weergegeven op
afbeelding 4.1. In de tabel staan per polder de maatregelen die nodig zijn om de wateropgave te
realiseren. Ook de KB-verhouding (zie toelichting in bijlage I) en het effect op de waterkwaliteit
zijn weergegeven.

10

11

Per polder is het maatrege lenpa kket weergegeven dat in de BWN-studie is doorgerekend. De werkelijke oplossing wordt
pe r gebied/per project samen met de andere betrokken partijen bepaald.
Zie toelichting in paragraaf 1.4.3.

l'

Tabel 4.2 Polders waar ook ruimte voor waterberging nodig is om de wateropgave te realiseren 12 . De volgorde van de
po ld ers 1n af nemen d e kostene ffectiviteit.
Polde r

ID

Aantal t e
ve rbrede n
stuw en

Aantal te
plaat sen
slimme
stuw en

Extra
g emaa lca p.
[m 3 / uur]

Aantal
hectares
e xtra open
w ater

K/ Bve rhou d ing

Effect
wat e rkw aliteit

ha
g erealiseerd
inlopen de
ont wikkeli ngen

De Lage Hoek

6240

-

- (1)

-

1,0

5,1

1

0,9

Vier Noorder
Koggen 13

6750

10 (35)

2(9)

750

280,4

5,3

1

3,0 ha+
110.000 m 3
(Twisk)

Afdeling E

2767

-

1

-

12,2

5,5

-

...

Oasterpolder
Hoorn

6110

2

-

3600

52,2

6,1

1

-

Polder Speketer

3110

-

4

-

2,0

6,2

2

-

Blijkmeer

5240

-

-

25

2,5

8,9

1

-

Hippolytushoeverkoog

2855

Wordt opnieuw doorgerekend

Egmondermeer

4110

Wordt opnieuw doorgerekend

Stammeer

4460

Wordt opnieuw doorgerekend

Totaal

12

7

4375

350,3

Gegeven de thema's die een rol spelen in de genoemde ruimtelijke ontwikkelingen, kan voor de
financiering wel licht subsidie worden verkregen. In bijlage V is ee n overzicht weergegeven van relevante
subsidieregelingen (momentopname medio 2004). In bijlage VI zijn per subsidieregeling de relevante
thema's aangegeven. Voor de hierna beschreven ontwikkelingen per polder geldt: hoe groter het aantal
relevante thema's, des te groter de kans op subsidieverlening dan we l een hoger subsidiebedrag.
Brede en integrale projecten hebben dus een grotere subsidiekans dan meer sectorale p lannen.
Subsidies dienen te worden aangevraagd op basis van een concreet projectvoorstel. Voor het
daadwerkelijk verkrijgen van subsidies kunnen op voorhand geen garanties worden gegeven.

Deze paragraaf geeft per polder een omschrijving van het beheerdersoordeel over de
wateroverlastproblematiek volgens de BWN-studie. Tevens wordt ingegaan op de 'geluiden uit het
gebied' en wordt per polder een omschrijving gegeven van de ontwikkelingen die kansen bieden voor
realisatie van de ruimtelijke wateropgave. Ook de betrokken partijen worden genoemd. Tot slot wordt
aangegeven welke thema's een rol spelen, met het oog op de subsidiemogelijkheden. In bijlage VIl is per
polder het doorgerekende maatregelenpakket op kaart weergegeven.

Polde r De Lage Hoek
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt 1 peilvak in polder De Lage Hoek zowe l in inundatie als op wateroverlast.
Deze uitkomst komt overeen met de ervaringen van de beheerders. Binnen de ruilverkave ling De Gouw
is reeds voorzien i n vo ldoende uitbreiding van wateroppervlak. Ook de stuwaanpassing is uitgevoerd in
het kader van de verkaveling.
12

13

Per polder is het maatregelenpakket weergegeven dat in de BWN-studie is doorgerekend. De werkelijke oplossing wordt
per gebied/per project samen met de andere betrokken partijen bepaald.
Beheerdersoordeel heeft aangegeven dat werkzaamheden al gedeeltelijk zijn gerealisee rd of eenvoudiger kunnen worden
uitgevoerd. Tussen haakjes staat het aantal stuwen dat in de BWN-studie is voorzien.

'

.

Geluiden uit het gebied
Vanuit het gebied zijn geen RO-ontwikkelingen aangegeven waar op kan worden aangesloten
voor waterberging.

Polder Vier Noorder Koggen
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de polder Vier Noorder Koggen in tal van peilvakken zowel in inundatie
als wateroverlast. Deze uitkomst wordt herkend door de beheerders. Nadat de gegevens van het
ruilverkavelingsblok Tropweere verwerkt zijn in het model, wordt nader onderzocht hoe de situatie in
de polder is. Daarbij worden ook eventuele alternatieve oplossingen, zoals inzet van het stoomgemaal,
inzet van het gemaal Lely of inzet polder Lichtewater onderzocht. In de polder zijn reeds de
waterbergingsprojecten Twisk (11 0.000 m

3

)

en Groene Pade (3 ha) uitgevoerd en zijn recent in het

kader van ruilverkaveling de Gouw, veel stuwen aangepast.
Geluiden uit het gebied
De betrokken gemeenten hebben het gevoel dat in dit bemalingsgebied erg veel open water wordt
gevraagd (280 ha) en vragen zich af of deze ruimtelijke claim niet verkleind kan worden. Door de
gemeente Medemblik is geopperd om het bestaande gemaal Lely en het stoomgemaal in Medembli k in
te zetten als extra bemalingscapaciteit voor bemalingsgebied de Vier Noorder Koggen . Hierdoor zou
minder open water nodig zijn. Verder is het verbeteren/uitbreiden van het recreatievaarwegennet samen
met het vergroten van de oppervlakte open water door verschillende partijen genoemd als kansrijke
combinatie. Tenslotte is onder meer door de gemeente Opmeer genoemd, dat bij maatregelen in deze
polder rekening moet worden gehouden met cultuurhistorische en archeologische waarden.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Integrale ontwikkeling
Kromme Le ek

Hoogheemraadschap, recreatieschap
West-Friesland, provincie, gemeenten
Wervershoof en Wognum, diverse
belangenorganisaties

Ha a Ibaarhei dsstudi e,
planvorming nog nader
uit te werken

Polder Lichte Water bij Medemblik

Staatsbosbeheer, gemeente Medemblik, Visionair
provincie (PEHS), hoogheemraadschap

Kleine Vliet bij Medemblik

Gemeente Medemblik, provincie
(PEHS), hoogheemraadschap

Visionair plan

Grote Vliet tussen Wervershoof
en Medemblik

Gemeente Medemblik, provincie
(PEHS), hoogheemraadschap

Visionair plan

Toekomstig golfterrein aan
noordwestkant Grote Vliet

Gemeente Medemblik

Planvorming

Bestemmingsplan
Westrand Wervershoof

Gemeente Wervershoof,
hoogheemraadschap

Ontwerpbestemmingsplan

Tripkouw oost fase lil

Gemeente Noorder-Koggenland

Goedgekeurd
bestemmingsplan

Parkwijk-noord 11 Nieuwe veld
bij Abbekerk

Gemeente Noorder-Koggenland

Goedgekeurd
bestemmingsplan

Pannepad in kader van
herverkaveling De Gouw,
overhoeken be schikbaar

Gemeente Noorder-Koggenland,
provincie (PEHS), hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Kluiten Zuid Opperdoes, mogelijke
verbreding watergang

Gemeente Noorder- Kogg enland,
hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Molenwei Zuid Sijbekarspe l
Gemeente Noorder-Koggenla nd ,
mogelijk enkele duizenden m 2 water hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Westkant fietspad tussen Midwoud
en Nibbixwoud, gemeente
circa 8.000 m 2 grond over

Gemeente Noorder-Koggenland ,
hoogheemraadschap

Idee, nader uit te w erken

Gemeente Noorder-Koggenland,
Leekerweiden bij Oostwoud
mogelijk enkele duizenden m 2 water hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Papeveersloot Hauwert mogelijk
enkele duizenden m 2 water

Gemeente Noorder-Koggenland ,
hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Vrijwillige kavelruil oostelijk deel
Vier Noorder Koggen

STIVAS, agrariërs, hoogheemraadschap

STIVAS onderzoekt
mogelijkheden vergroten
huiskavels. Overhoeke n
mogelijk naar
hoogheemraadschap.

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante the ma 's w eerge g e ven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe meer thema's terugkomen in het project, hoe grote r de kans op
subsidie, zie ook bijlage Vl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Plan integrale ontwikkeling
Kromme Leek

x

x

Polder Lichte Wate r

x

x

Grote en Kleine Vliet
bij Medemblik

x

x

Golfterrein bij Grote Vliet

x
x

x

T ripko uw oost fase 111

x

x

Parkwijk-noord 11

x

x

x

x

x

Kluiten Zuid Opp erd oes

x

Molenwei Zuid Sijbekarspel

x

Fietspad tussen Midwoud
en Nibbixwoud

Landschap

Water

x

x
x

x

x

x

Westrand W ervershoo f

Overhoeken Pannepad

Landbouw

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

Leekerweiden bij Oostwoud

x

x

x

Papeveersloot Hauwert

x

x

x

Vrij w illige kavelruil oostelijk deel
Vi er N oord er Koggen

x

x

Afdeling E
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt afdeling E in wateroverlast, niet in inundatie. Deze uitkomst komt matig
overeen met de ervaringen van de beheerders. In deze polder worden onderbemalingen als probleem
voor het waterbeheer ervaren.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is het verbreden van waterlopen aangegeven, in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Dosterpolder Hoorn
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de Oasterpolder zowel in inundatie als in wateroverlast. Deze uitkomst
komt overeen met de ervaringen van de beheerders. Het realiseren van extra open water is binnen het
bestaande stedelijk gebied van Hoorn nagenoeg niet mogelijk. De oplossingen moeten daarom worden
gezocht in verbreding van stuwen om het water bij piekbuien sneller af te kunnen voeren, extra open
water in de randen van de stad en het uitbreiden van de gemaalcapaciteit.
Geluiden uit het gebied
Voor extra open water zal moeten worden uitgeweken naar aanliggende gebieden in de buurgemeenten.
Als kansrijke locaties voor waterberging zijn genoemd de 'scheg' uit het landschapsplan aan de oostkant
en het plan Leekerlanden aan de westkant van Hoorn (zie afbeelding 2.1 ).
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Westelijke 'scheg'
Landschapsplan West-Friesland

Gemeente Hoorn, gemeente
Drechterland, SOW/Landschapsplan
West-Friesland, hoogheemraadschap

Visionair plan, deelprojecten nader
uit te werken

Plan integrale ontwikkeling
Kromme Leek (afwatering
stedelijk gebied Oesterpolder in
noordelijke richting)

Hoogheemraadschap, Landschapsplan
West-Friesland, provincie, gemeenten
Hoorn en Wognum, diverse
belangen o rg ani sa ti es

Haalbaarheidsstudie, planvorming
nog nader uit te werken

Subsidiemogelijkheden
In d e navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe meer thema's terugkome n in het project, hoe groter de kans op
subsidie, zie ook bijlage Vl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Westelijke scheg landschapsplan
Kromme leek

x

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Polder Speketer
Beheerderso o rd eel
Vo lgens d e BWN-studi e f aalt d e Polder Speketer zowel in inund atie al s w at e rove rla st . D eze uitko m st
ko m t o vereen met d e e rva ringen van de b e heerders. Bij de bere kening van d e kn e lpunten is reed s
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rekening gehouden met het effect van het reeds door het hoogheemraadschap uitgevoerde
waterbergingsproject in deze polder.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Harenkarspel is aangegeven dat er mogelijk kansen zijn voor waterberging ten
noorden van het kanaal Alkmaar- Kolhorn in het kader van de PEHS, aansluitend op Het Waartje.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven .
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Ten noorden van het kanaal
Alkmaar-Kolhorn mogelijk
waterberging

Gemeente Harenkarspel, provincie
(pehs). hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe meer thema's terugkomen in het project, hoe groter de kans op
subsidie, zie ook bijlage Vl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

x

x

Ten noorden van het kanaal
Alkmaar-Kolhorn mogelijk
waterberging

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Blijkmeer
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de polder Blijkmeer voor het grondgebruikstype grasland in inundatie.
Dit resultaat wordt door de beheerders herkend.
Geluiden uit het gebied
Door het stadsdeel Amsterdam-Noord is de aandacht gevestigd op het Waterplan Amsterdam-Noord,
dat momenteel wordt opgesteld en waarvan volgens de huidige planning begin 2005 de ambtelijke f ase
zal zijn afgerond . In dat Waterplan wordt voor de polder Blijkmeer gedacht aan het verbreden van slo t en
en het graven van extra sloten.
Hippolytushoeverkoog

Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Voor twee peilvakken is berging
nodig. Deze uitkomst komt niet goed overeen met de ervaringen van de beheerders. Een verkl ari ng is
dat de landelijke normen voor wateroverlast mogelijk niet goed toepasbaar zijn voor Wieringen. Door de
aanwezigheid van slecht doorlatende keileemlagen in de ondiepe ondergrond en een geaccidenteerde
maaiveldhoogteligging is het neerslagafvoergedrag op Wieringen anders dan voor de gemiddelde
situatie in 85% van Nederland, waarvoor de normen zijn afgeleid. Vanuit de beheerders is er dan ook
behoefte om nadere berekeningen van de wateroverlastproblematiek uit te voeren.
Een sterke verbetering van de biodiversiteit is mogelijk door de realisatie van waterberging te
combineren met brede sloten en herstel van de Sjanen .
Geluide n uit het gebi ed
De b e re kende kne lpunten w aterove rl ast bij extre me buien w o rd e n door d e ge me ente n iet he rke nd.
De g e mee nte g eeft aan d at voor het verkrijgen van draagvla k het pro bl ee m toch he rke nd za l m oet e n
worde n. Door d e gemeente Wiering e n is aang egeven d at d e p o lder d eels in het o nt wik ke lingsg e bi ed
voor he t Wi e ring e rrandmeer ligt (zie streekpl ankaa rt N oord - Ho ll and- N oord in bijl age 1).

Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Ontwikkelingsgebied
Wieringerrandmeer

Provincie Noord-Holland, gemeente
Wieringen, gemeente Wieringermeer,
hoogheemraadschap

Planvorming

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Thema's

Project

Ontwikkelingsgebied
Wieringerrandmeer

Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

Egmondermeer
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de Egmondermeer in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt goed
overeen met de ervaringen van de beheerders. Wel is het gewenst deze polder met het BWN-model
opnieuw door te rekenen , in verband met afkoppeling van luidermeer naar Sammerspolder.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is het verbreden van waterlopen aangegeven, in combinatie met
agrarische structuurverbetering en ecologie en het verlenen van Blauwe diensten.

Stammeer
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de polder Stammeer voor het grondgebruikstype grasland in inundatie.
Dit resultaat wordt door de beheerders weliswaar herkend, maar het maatregelenpakket moet nog eens
goed worden bestudeerd. De polder bestaat uit relatief veel peilvakken en stuwen; er lijkt eerder sprake
te zijn van een doseringsprobleem dan van een gebrek aan waterberging. Men vermoedt dat de
problemen voor een belangrijk deel kunnen worden opgelost met slimme stuwen en dat het aantal
benodigde hectares open water veel kleiner is dan berekend.
Geluiden uit het gebied
Geen.
Projectbeschrijving
Voor de polder Stammeer is al een conceptpeilbesluit opgesteld. Het hoogheemraadschap wil dit in
overleg met betrokken partijen (provincie, WLTO, gemeente Graft-De Rijp) in de loop van 2005
omzetten tot een definitief peilbesluit. Daarin zal ook de wateropgave worden opgelost, zodat
Stammeer zal voldoen aan de normen voor wateroverlast.
Subsidiemogelijkheden
Voor de opstelling van het peilbesluit Polder Stammeer bestaan naar verwachting
geen subsidiemogelijkh eden.
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5. Niet kosteneffectieve polders
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Dit hoofdstuk bespreekt de poldergebieden waarvan het in de BWN-studie per polder uitgewerkte
maatregelenpakket niet kosteneffectief blijkt te zijn. De KIB-verhouding van de maatregelen in deze
groep polders is dermate scheef dat zelfstandige uitvoering door het hoogheemraadschap als
maatschappelijk niet aanvaardbaar wordt ervaren. Het hoogheemraadschap zal in deze gebieden samen
met de maatschappelijke partners de mogelijkheden voor maatregelen onderzoeken. Pas indien echt
geen maatschappelijk aanvaardbare maatregelen kunnen worden gevonden, kan in overleg met de
streek worden teruggevallen op een benadering via schadevergoedingen. Het hoogheemraadschap
beraadt zich momenteel nog op de mogelijkheden voor laatstgenoemde benadering.
Indien andere partijen maatregelen uitvoeren waardoor het watersysteem beter aan de normen gaat
voldoen, is medefinanciering door het hoogheemraadschap gerelateerd aan de KIB-verhouding van de
betreffende polders.
Bij de beschrijving van de polders wordt onderscheid gemaakt tussen polders met alleen technische
maatregelen en polders waar ook extra ruimte voor waterberging nodig is.
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In deze paragraaf worden de poldergebieden beschreven waarbij door alleen het uitvoeren van
technische maatregelen aan de normen wordt voldaan. Deze maatregelen hebben een beperkte
ruimtelijke impact en het hoogheemraadschap kan deze in het algemeen zelfstandig uitvoeren. Voor
financiering zullen alternatieve financieringsbronnen, zoals subsidies, worden onderzocht. Verder zullen
vooral interne combinatiemoge lijkheden worden gezocht voor de financiering van technische
maatregelen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een sl imme stuw te combineren met maatregelen in
het kader van het dagelijks pei lbeheer of maatregelen te verbetering van de wateraanvoer of de
waterkwaliteit. Deze maatregelen zijn in de BWN-studie geformuleerd. Het definitieve
maatregelenpakket wordt steeds in samenwerking met het gebied opgesteld en kan dus leiden tot
andere maatregelen. Ook in een gebied waar nu alleen technische maatregelen worden voorgesteld
kan dit leiden tot het uitvoeren van ruimtelijke maatregelen en andersom. Het hoogheemraadschap
zoekt steeds samenwerking met andere partijen om de wateropgave te realiseren.
De technische maatregelen richten zich op 'vasthouden' en 'afvoeren'. Deze begrippen worden
hierna toegelicht.
Vasthouden
Door het plaatsen van 'slimme stuwen' en door stuwaanpassing (verbreding of versma lling) wordt de
huidige beschikbare bergingscapaciteit beter gebruikt dan nu het geval is. Dit leidt tot een verdere
optimalisatie van het watersysteem. Het gaat om aanpassingen in de 'haarvaten' van het watersysteem.
Door deze maatregelen wordt het beheer effectiever. Doordat lokaal de waterstanden bij extreme
buien kunnen wijzigen, dient ook over deze technische maatregelen met de omgeving gecommuniceerd
te worden.
Afvoeren
In een aantal poldergebieden is het vergroten van de afvoercapaciteit nodig om aan de normen te
voldoen. Gemaalcapaciteitsvergroting vindt p laats in gebieden waar in de huidige situatie het bestaande
gemaal niet voldoet aan de lozingsnorm van 14,4 mm per etmaal. Men zou kunnen zeggen dat deze
gemalen momenteel 'te klein' zijn in vergelijking met andere gemalen in het beheersgebied van HHNK.

Daarnaast is er een aantal gebieden waar geen mogelijkheden zijn voor het aanleggen van berging e n
met stuwen onvoldoende resultaat wordt bereikt. In dergelijke poldergebieden is een uitbre iding va n de
gemaalcapaciteit noodzakelijk, aanvullend op de extra stuwen.

De poldergebieden met alleen technische maatregelen zijn weergegeven op afbeelding 5.1 en
samengevat in tabel 5.1. In de tabel staan per polder de maatregelen die nodig zijn om de w aterop g ave
te realiseren. Ook de KIB-verhouding (zie toelichting in bijlage I) is weergegeven. De technische
maatregelen dragen niet direct bij aan een verbetering van de waterkwaliteit.
Tabel 5.1 Niet kosteneffectieve polders met alleen technische maatregelen 14 •
D e volgor
I
d e van d e po ld ers 1n a f nemen d e k ostene f~ect1v1te1t.

Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen slimme
stuwen

Extra gemaalcapaciteit
[m 31uur]

KIB-verhouding

Broekermeer

5220

2

-

-

21 ,0

Oesterpolder Niedorp

3190

-

2

-

48,3

Overwee re

5742

-

1

-

100, 0

Beverwijk

4541

1

-

-

100 ,0

Afdeling I zuid

2765

1

-

-

998, 0

Aagtdorperpolder

4050

1

-

-

998,0

Prins Hendrikpolder

8010

-

1

-

1.244,5

Wieringerwaard

2080

Wordt opnieuw doorgerekend

Eijerland

8040

Wordt opnieuw doorgerekend

Totaal

5

4

-

De polder Overweere voldoet volgens de BWN -studie niet aan d e normen voor ove rla st in stedelijk
gebied. Dit betekent dat de waterstand kan stijgen tot bove n he t nive au van een rioolove rsto rtdre mpe l,
met als gevolg dat oppervlaktewater in de riol e ring stroomt. De rioolafvo e r wordt hierdoor b e lemm erd
en aldus ontstaat 'wate r op straat' of lop e n k e lde rs onder. Uit de b ere k e ning e n in d e BWN- studie blijkt
dat de overschrijding van de norm gering is. Waarschijnlijk bi edt een kl e ine verhoging van de laagst e
rioolove rstortdrempel(s) al ee n effe ctieve oplossing.

Deze paragraaf bespreekt de niet-kosteneffectieve poldergebied e n wa ar (naast eventuele te chnische
maatregelen) extra open water nodig is om aan de wateropgave te voldoen. Voor deze ruimtevragend e
oplossingen wordt in principe altijd gezocht naar partners waarmee kan worden sa mengewerkt.
De polders zijn weergegeven op afbeelding 5.1, tabel 5.2. geeft een overzicht van de betreffende
poldergebieden. In de tabel staan per polder de maatregelen die nodig zijn om de wateropgave te
realiseren. Ook de KB-verhouding (zie toelichting in bijlag e I) en het effect op de waterkwalite it
ZIJn w eerge g e ve n.
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Per polder is het maatregelenpakket weergegeve n dat in de BWN-studie is doorgerekend. De werkelijke op lossing wordt
per gebied/per project samen met de andere betrokken part ijen bepaald.

Tabel 5.2

Niet kosteneffectie ve polders waar ook ruimte voor waterberging nodig is om de wateropgave te realiseren 1 •
D e votgor
I
d e van d e po lders 1n a f nemen d e k ostene ffect1v1t e1t.

Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
Extra
Aantal
plaatsen
gemaal- hectares
slimme
capaciteit
extra
[m 3/ uur]
stuwen
open
water

K/ Bverhouding

Effect
ha
watergerealiseerd
kwaliteit 15 in lopende
ontwikkelingen

Afdeling LQ

27 56

1

-

1.210

1,2

10,4

1

-

Castricummerpolder

4290

-

2

630

43,7

10,6

1

-

Valkkoog

3080

2,0

10,8

2

-

5020

11,0

1

-

4260

1

-

1,5

Klaas Hoorn- en
Kijfpolder

-

-

Floriskoog

-

4,8

11,2

2

-

De Koog

5741

-

3

-

12,0

11,5

1

-

Afdeling F

2 7 57

-

-

-

5,5

13,1

-

-

Bergermeer

409 0

1

4

-

39,0

13,2

1

-

Westwoude rpolder

4420

-

-

-

18,2

14,9

2

-

Marken

5160

-

-

15,0

15,7

1

-

Noorderkaag

3703

-

6

-

4,0

15,9

2

-

Groeterpolder

4030

1

2

610

11,2

16,8

2

-

Geestmerambacht

37 5 1

5

3

-

0,5

18,8

-

-

Grebpolder

3751

1

2

-

0,5

18,8

2

-

Burgerwoud

5080

-

16

2,0

19,1

1

-

Grote Westerkoog

5040

-

-

-

6,0

19,4

1

-

Purmer landelijk Zu id

5803

2

8

1.600

10,0

19,5

1

-

Hensbroek

6200

1(2)16

-

9,5

19,5

1

6

Bedijkte boezem

67 53

-

-

-

0,8

19,7

1

-

Oosterkoog

5030

-

1

-

2,0

20,0

1

-

Groot-Limmerpolder

4230

1

4

-

4,4

22,2

-

-

Grootslag

6700

- ( 1 )8

-

12,3

22,6

-

-

Westerkogge

6130

- ( 1)8

- (3)8
1 (3) 8

9,7

25

1

3,8

Binnengeesterpolder

4250

-

3,7

25,5

5761

-

-

32,0

26,0

-

-

Zuidpolder

-

-

Schermer-Zuid

4853

2

1

-

11,8

26,1

2

-

Be etskoog

5010

-

-

-

70,0

26,3

1

-

Hargerpolder

4 0 20

-

1

207

4, 1

28,7

1

-

Mijzenpolder

4520

-

-

-

64,0

32,5

1

-

Verenig d e polders

4 060

2

9

-

52,3

33,1

2

-

Dorregeesterpolder

42 80

-

2

-

5,2

33,1

2

-

15

Zie toelichting in paragraaf 1.4.3.
Beheerdersoordeel heeft aangegeven dat werkzaamheden al gedeeltelijk zijn gerealiseerd of eenvoudige r kunnen worden
uitgevoerd. Tussen haakjes staat het aantal stuwen dat in de BWN-studie is voorzien.
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Polder

ID

De Nes

5250

-

1

-

Blokgouw

5782

1

-

Polder Westzaan

4400

-

Kleine Westerkoog

5050

Ei landspolder

K/Bverhouding

Effect
waterkwaliteit 15

ha
gerealiseerd
in lopende
ontwikkeJingen

2,0

35,5

-

-

190

6,0

36,3

1

-

-

-

3,5

41,3

-

-

-

-

-

5,0

42,6

1

-

4801

-

-

-

73,0

48.4

-

-

Veenhuizen

3130

-

2

-

5,0

52,8

-

-

Burkmeer

5410

2

-

1,0

53,9

1

-

Obdam

6210

- ( 1)8

- (1 )8

-

11,0

57,8

1

11 ,3

Drieban

6090

- ( 1)8

5 (7)8

-

30,5

58,5

-

-

Afdeling D

2766

1

-

-

0,9

67,0

-

-

Mijsenh emmen

5822

-

1

-

2,0

67,6

-

-

Damlanderpolder

4070

1

1

-

5.7

70,0

2

-

Hazepolder

5320

1

-

-

0,5

100,0

1

-

Purmer landelijk
Noord

5802

2

-

1.600

15,0

108,9

1

-

Woudmeer

3100

-

-

-

1,0

155,2

2

-

Philisteinse polder

4080

-

2

-

9,8

284,8

2

-

IJ doorn

5260

-

1

-

3,0

998,0

-

-

Afdeling B

2762

Wordt opnieuw doorgerekend

Waard-Nieuwland

2854

Wordt opnieuw doorgerekend

Heerhugowaard

3150

Wordt opnieuw doorgerekend

Vennewaterspolder

4220

Wordt opnieuw doorgerekend

Zwartedijkspolder

4240

Wordt opnieuw doorgerekend

De Zien

4300

Wordt opnieuw doorgerekend

Assendelft (noord)

4751

Wordt opnieuw doorgerekend

Beemster

5400

Wordt opnieuw doorgerekend

Totaal

Aantal te Aantal te
Extra
Aantal
verbreplaatsen
gemaal- hectares
den
slimme
extra
capaciteit
stuwen
stuwen
[m 3/uur]
open
water

26

62

6.063

635,6

Gegeven de thema's die een rol spelen in ruimtelijke ontwikkelingen, kan voor de financiering van
ruimtelijke maatregelen wellicht subsidie worden verkregen. In bijlage IX is een overzicht weergegeven
van relevante subsidieregelingen (momentopname medio 2004). In bijlage X zijn per subsidieregeling de
relevante thema's aangegeven zoals water, recreatie, landbouw, natuur etc. Voor de hierna beschreven
ontwikkelingen per polder geldt: hoe groter het aantal relevante thema's, des te groter de kans op
subsidieverlening dan wel een hoger subsid iebedrag. Brede en integrale projecten hebben dus een
g rote re subsidiekans dan meer sectora le plannen. Subsidies dienen te worden aangevraagd op basis van
een conc reet projectvoorstel. Voor het daadwerkelijk verkrijgen van subsidies kunnen op voorhand geen
garanties worden gegeven.
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Deze paragraaf geeft per polder een omschrijving van het beheerdersoordeel over de
wateroverlastproblematiek volgens de BWN-studie. Tevens wordt ingegaan op de 'geluiden uit het
gebied' en wordt per polder een omschrijving gegeven van de ontwikkelingen die kansen bieden voor
realisatie van de ruimtelijke wateropgave. Ook de betrokken partijen worden genoemd. Tot slot wordt
aangegeven welke thema's een rol spelen, met het oog op de subsidiemogelijkheden.

Afdeling LQ
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt redelijk
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet mogelijkheden om voor de realisatie van waterberging aan te sluiten bij de
ontwikkeling van de Marina Petten.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Marina Petten. Water in combinatie
met recreatie en kustveiligheid

Gemeente Zijpe, Nederlandse Zeejachthaven,
Ontwikkelingsmaatschappij Kop&Munt

Visionair plan

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Marina Petten

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Castricummerpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt matig
herkend door de beheerders. Slimme stuwen worden kansrijk geacht, omdat het gebied hellend is.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Uitgeest wordt ecologische verbindingszone 301 aangegeven als kansrijke
ontwikkeling in combinatie met waterberging. De percelen ten noorden van het fietspad UitgeestCastricum zijn in eigendom van de Stichting De Hooge Weide, die streeft naar aanleg van natte natuur.
Landschap Noord-Holland ziet kansen voor waterberging in het kader van realisatie van de robuuste
verbindingszone van kust tot kust.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.

Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Ecologische verbindingszone 301

Stichting De Hooge Weide,
gemeente Uitgeest, provincie,
hoogheemraadschap

Goedgekeurd plan

Robuuste verbindingszone van kust
tot kust

Landschap Noord-Holland,
provincie, diverse overheden en
belangenorganisaties

Planvorming

Mogelijke ontwikkeling
bedrijventerrein

Gemeente Castricum

Visionair plan

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en werken

Recreatie

Natuur

Ecologische
verbindingszone 30 1

x

Robuuste verbindingszone
van ku st tot kust
Mogelijke ontwikkeling
bedrijventerrein

Landbouw

x

x

x

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

Valkkoog
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in wateroverlast, niet in inundatie. Deze uitkomst komt
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Harenkarspel is aangegeven dat mogelijk extra water is te realiseren in het kader van
een eventueel aan te leggen golfbaan bij Dirkshorn. Er is een intentieovereenkomst met de betrokken
stichting gesloten om aanleg van de golfbaan planologisch mogelijk te maken. De locatie grenst aan de
PEHS. De beheerders geven aan een voorkeur te hebben voor een oplossing in het gebied zelf.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Golfbaan bij Dirkshorn

Gemeente Harenkarspel, stichting,
hoogheemraadschap

Visionair, nader uit te werken

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe meer thema's terugkomen in het project, hoe groter de kans op
subsidie, zie ook bijlage Vl.
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Project

Thema's
Wonen en
werken

Recreatie

x

Golfbaan bij Dirkshorn

Natuur

Landbouw

Landschap

x

Water

x

x

Floriskoog
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt de polder Floriskoog voor het grondgebruikstype grasland in inundatie.
Dit wordt herkend door de beheerders. Daarbij wordt opgemerkt dat deze polder buitendijks gebied
betreft, dat particulier eigendom is. Bezien moet worden in hoeverre rege lmatige inundatie van grasland
(vaker dan eens per tien jaar) hier werkelijk als een probleem wordt e rvaren.
Geluiden uit het gebied
In de polder Floriskoog zijn geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelij ke ontwikkelingen bekend die
een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

Klaas Hoorn- en Kijfpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en niet in waterove rlast. Deze uitkomst wordt
matig herkend door de beheerders. In het kader van de herinrichting is recent veel water gerealiseerd.
Geluiden uit het gebied
Het recreatieschap heeft aangegeven twee weilanden in bezit te hebben, welke in potentie geschi kt zijn
voor waterberging.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimte lijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Realisatie waterberging

Hoogheemraadschap, recreatieschap, Landschap
Noord-Holland, gemeente Castricum

Visionair plan

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Thema's
Project

Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

x

x

Realisatie waterberging

Landbouw

Landschap

Water

x

De Koog
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder voor grasland in inundatie en in overlast in stedelijk gebied.
Dit resultaat wordt herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
In De Koog (Overweersche Polder/Polder de Kwadijkerkoog) zijn geen lopende ru imtelijke en/ of
maatschappelijke ontwikkelingen bekend die een bijdrage kunnen leveren aan rea lisatie van (een deel
van) de wateropgave WB21.
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Afdeling F
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in wateroverlast, niet in inundatie. Deze uitkomst wordt
matig tot redelijk herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is het verbreden van waterlopen aangegeven, in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Bergermeer
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN -studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen noemt het Vliegveld Bergen zoals genoemd in het streekplan als mogelijk
relevante ontwikkeling.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Vliegveld Bergen

Provincie, gemeente Bergen

Planvorming

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Vliegveld Bergen

Thema's
Wonen en werken

Recreatie

x

x

Natuur

landbouw

landschap

Water

Westwouderpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie, niet in wateroverlast. Deze uitkomst wordt matig
herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Er zijn geen geluiden uit het gebied b e kend.

Marken

Beheerdersoordeel
Marken voldoet volgens de BWN-studie niet aan de normen voor overlast in stedelijk gebied. Dit
betekent dat de waterstand kan stijgen tot boven het niveau van een riooloverstortdrempel, met als
gevolg dat oppervlaktewater in de riolering stroomt, de rioolafvoer wordt belemmerd en aldus 'water op
straat' ontstaat of kelders onderlopen. Uit de berekeningen in de BWN -studie blijkt dat de overschrijd ing
van de norm gering is. Het berekende aanta l hectares open water wordt niet realistisch geacht.
De beheerders wijzen erop dat een kleine verhoging van de laagste riooloverstortdrempel(s)
waarschijnlijk al een effectieve oplossing biedt.
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Geluiden uit het gebied
Op Marken zijn geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend die een
bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21 .
Noorderkaag
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en op wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders. In de Noorderkaag wordt in combinatie met het nieuwe gemaal
Schage rkogge grond ontgraven om een nieuwe kade voor de toevoertocht naar dat nieuwe gemaal aan
te leggen. Het natuurgebiedje (peilvak 3703-05) wordt in peil iets verlaagd, gelijk aan de maaivelddaling
van de ontgraving, en op gelijk niveau gelegd als peilvak 3703-04. Hiermee wordt tevens een grote
hoeveelheid berging toegevoegd aan het gebied en worden de knelpunten goeddeels opgelost.
Herberekening moet aantonen of dit voldoende is om het gebied aan de normen te laten voldoen.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeenten Schagen en Niedorp hebben voor dit gebied geen ruimtelijke ontwikkelingen
aangegeven die kansen bieden voor waterberging.
Groeterpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders. In 2005 wordt de uitbreiding van de gemaalcapac iteit uitgevoerd.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen ziet mogelijkheden om waterberging te realiseren, in combinatie met een
uitplaatsingslocatie voor recreatieterreinen.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimte lijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Uitplaatsingslocatie voor
recreati eterreinen

Gemeente Bergen,
hoogheemraadschap

Visionair pl an

Subsidiemogelijkhed en
In d e navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante them a's w e erg e g e ve n die
m eewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter d e kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Uitplaatsingslocatie voor
recreatieterreinen

Recreatie

x

Natuur

landbouw

landschap

Water

x

Geestmerambacht
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt matig
herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Door Recreatie Noord- Holland NV is aangegeven dat uitbreiding van het boven Alkmaar gelegen
recreatiegebied Geestmerambacht in de gemeente Langedijk kansen kan bieden voor waterberging.
Het gaat om de natte variant van de uitbreiding, met gevolgen voor de waterhuishouding.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Uitbreiding recreatiegebied
Geestmerambacht

Recreatie Noord-Holland nv,
gemeente Langedijk

Uitvoeringsgereed plan

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Recreatie

Uitbreiding recreatiegebied
Geestmerambacht

x

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Grebpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Harenkarspel zijn voor dit gebied geen ruimtelijke ontwikkelingen aangegeven die
kansen bieden voor waterberging.

Burgerwoud
Beheerdersoordeel
Uit de BWN-studie volgt dat de polder Burgerwoud faalt in overlast én inundatie in stedelijk gebied,
alsmede inundatie van grasland. Dit resultaat wordt herkend door de beheerder; daarbij word tevens
opgemerkt dat het hier gaat om buitendijks gebied.
Geluiden uit het gebied
In de polder Burgerwoud zijn geen lopende ruimtelijkeen/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend
die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

Grote Westerkoog
Beheerdersoordeel
De polder Grote Westerkoog voldoet volgens de BWN-studie niet aan de norm voor inundatie van
grasland. Dit wordt h erkend door de beheerder.

Geluiden uit het gebied
In de Grote Westerkoog zijn geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend die
een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB21.

Purmer landelijk Zuid en Purmer landelijk Noord
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Geen.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Aanleg Purmerbos

Gemeente Purmerend, provincie
Noord-Holland, HHNK

Planvorming, visie gemeente

Zoeklocatie woningbouw
PurmerZuid

Gemeente Purmerend, provincie
Noord-Holland, HHNK

Opgenomen in streekplan

Ontwikkeling bedrijventerrein
de Baanstee-Noord

Gemeente Purmerend, HHNK

Goedgekeurd plan

Realisatie golfcomplex

Gemeente Purmerend, provincie
Noord-Holland, HHNK

Planvorming, visie gemeente

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de genoemde projecten de relevante thema ' s weergegeven, die
meewegen bij eventuele subsidieaanvragen.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Aanleg Purmerbos
Zoeklocatie woningbouw
PurmerZuid

x

Ontwikkeling bedrijventerrein
de Baanstee-Noord

x

Realisatie golfcomplex

Recreatie

Natuur

x

x

Landbouw Landschap

x

x

Water

x
x

x

Hensbroek
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders. In het peilgebied met een peil van NAP-3,45 m heeft het
hoogheemraadschap met behulp van STIVAS en vrijwillige kavelruil g ronden aangekocht. In combinatie
met een kadeverbetering wordt binnenkort 6 ha water gerealiseerd.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Obdam zijn enkele ontwikkelingen aangegeven die kansen bieden
voor waterberging.

Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Waterberging Obdam

Gemeente Obdam,
hoogheemraadschap

Inrichtingsplan

Natte zone ringvaartje
Wogmeer
Groene zoom Obdam

Gemeente Obdam,
hoogheemraadschap

Planvorming

Gemeente Obdam, provincie,
hoogheemraadschap

Structuurvisie owo

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven, die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe meer thema's terugkomen in het project, hoe groter de kans op
subsidie, zie ook bijlage Vl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Waterberging Obdam

x

Natte zone ringvaartje
Wogmeer
Groene zoom Obdam

x

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bedijkte boezem
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Niedorp zijn geen ontwikkelingen aangegeven die kansen bieden voor waterberging.

Dosterkoog
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie voldoet de polder Oesterkoog niet aan de inundatienorm voor grasland.
Dit wordt herkend door de beheerder. Tegelijkertijd wordt daarbij opgemerkt dat deze polder (deels)
in eigendom i s van Staatsbosbeheer. Bezien moet worden in hoeverre zij een regelmatige inundatie van
grasland (vaker dan eens per tien jaar) werkelijk een probleem vinden.
Geluiden uit het gebied
In de polder Oesterkoog zijn geen lopende ruimtelijkeen/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend
die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

Groot-Limmerpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie fa alt deze polder in inundatie en wateroverlast. Er is geen beheerdersoordeel
over dit gebied bekend.

Geluiden uit het gebied
De gemeente Castricum werkt aan het plan Hogeweg, een uitbreidingslocatie voor woningbouw, w aar
tevens mogelijkheden zijn voor waterberging in combinatie met natuur en recreatie. Door de Stichting
Landschap Noord-Holland is het idee Boerenland voor water genoemd. Landschap Noord- Holland heeft
enkele gronden in het gebied aangekocht.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Plan Hogeweg

Gemeente Castricum

Planvorm ing

Boerenland voor water

Stichting Landschap Noord-Holland

Visionair

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en werken

Recreatie

Natuur

x

x

x

Plan Hogeweg

x

Boerenland voor water

Landbouw

Landschap

Water

x
x

x

Grootslag
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. De ze uitkom st komt ove reen
met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Stede-Broec zijn enkele ontwikkelingen aangegeven die kansen bieden
voor waterberging.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging re levante, ruimtelijke on t wi kkelingen w eergeg eve n.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Brede vaarwat e rgang nie uwe
wijk buitenveld

Gemeente Sted e Broec,
hoogheemraadschap

Visionair idee, nad er uit t e we rken

Groenkarspel

Gemeente Stede Broec,
hoogheemraadschap

Vi sionair plan , deelproj ecten nad er
uit te w erken

Landschapsplan West-Fri esland,
gemeenten Stede Broec en
Drechte rland, provincie,
hoogheemraadschap, diverse
belangenorga nsaties

Vi sionair plan, d ee lproj ect en na d er
uit te werken

(onderdeel van waterspin)
Scheggen en waterspin uit
landschapsplan West-Friesland

Subsidiemoge lijkhe d en
In de navo lge nde tabe l zijn voo r d e ka nsrijke o ntwikke linge n d e re levante t he ma's wee rgegeve n d ie
meew egen bij subsidieaanvrage n . Hoe meer th e ma's t e rugko me n in het p roj ect, hoe grote r de ka ns o p
subsidie, zie ook bijlage Vl.

Project

Thema's
Wonen en werken

Recreatie

Brede vaarwatergang
nieuwe wijk buitenveld
Groenkarspel

x

Scheggen en waterspin

Landbouw

Natuur

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Westerkogge
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders. In het plan Veersloot wordt volgens de huidige planning 3,8 ha
waterberging toegevoegd in de zomer van 2005.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Wester-Koggenland is de zogenaamde 'blauwe ring ' uit het structuurplan OWO
(gemeenten Obdam, Wester-Koggenland en Opmeer) aangegeven als mogelijkheid om aan te sluiten bij
het aandachtsgebied voor waterberging in deze polder.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Blauwe ring uit structu urplan

Gemeenten Obdam, Wester-Koggen-land en
Opmeer, SOW, hoogheem-raadschap

Structuurplan

owo

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe meer thema's terugkomen in het project, hoe groter de kans op
subsidie, zie ook bijlage Vl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Blauwe ring uit structuurplan owo

Recreatie

Natuur

x

x

Landbouw Landschap Water

x

x

Binnengeesterpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in wateroverlast, niet in inundatie. Deze uitkomst wordt matig
herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Castricum zijn enkele locaties voor uitbreiding woningbouw aangegeven, die kansen
bieden voor realisatie van extra waterberging.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven .

Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Uitbreidingslocaties woningbouw

Gemeente Castricum,
hoogheemraadschap

Planvorming, uitvo ering circa 2015

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema ' s weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en werken

Uitbreidingslocaties
woningbouw

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Zuidpolder en Blokgouw
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt het stedelijk gebied in de Zuidpolder in overlast. In de polder Blokgouw
voldoet het watersysteem voor grasland niet aan de inundatienorm. Deze resultaten worden door de
beheerders herkend. Tegelijkertijd is door de beheerders opgemerkt dat in deze polders al maatregelen
zijn gepland, zoals de aanleg van een nieuw gemaal (Zuidpolderzeedijk). verbreding van waterlopen en
natuurvriendelijke oeverinrichting. Naar verwachting zal met de geplande maatregelen de gehele
wateropgave in de Zuidpolder en Blokgouw worden opgelost.
Geluiden uit het gebied
In 2002 is door de gemeente Edam-Volendam een Waterplan opgesteld. Daarin is ook een
maatregelenpakket opgenomen, dat onder andere gericht is op vermindering van wateroverlast in de
Zuidpolder, Blokgouw en de polder Volendammermeer. Het hoogheemraadschap is nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van het Waterplan Edam-Volendam. De goede samenwerking tussen
gemeente, provincie en hoogheemraadschap is in 2003 bezegeld in een Convenant Waterplan .
Alle partijen hebben daarin afgesproken de nodige maatregelen ter verbetering van de
waterhuishouding in Edam-Volendam uit te voeren in de periode 2004-2007. Daarmee zal ook de
wateropgave in de genoemde polders zijn opgelost.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Nat structuurplan Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam,
provincie Noord-Holland, HHNK

Goedgekeurd plan, uitvoering in
periode 2004-2007

Nieuwbouwplan Zuidpolder-Oost

Gemeente Edam-Volendam,
provincie Noord-Holland, HHNK

Planvorming

Koppeling waterhuishouding
Blokgouw en Zuidpolder

HHNK

Visie van HHNK

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de genoemde projecten de relevante thema 's weergegeve n die
meewegen bij eventuele subsidieaanvragen .

Project

Thema's
Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Waterplan Edam-Volendam

x

x

x

Nieuwbouwplan Zuidpolder-Oost

x

Landbouw Landschap

Water
x
x

Koppeling waterhuishouding
Blokgouw en Zuidpolder

x

Schermer-Zuid
Beheerdersoordeel
Uit de BWN-studie volgt dat Schermer-Zuid niet voldoet aan de inundatienorm voor grasland. Dit wordt

herkend door de beheerder.
Geluiden uit het gebied
In Schermer-Zuid zijn geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend die een
bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB21.

Beetskoog
Beheerdersoordeel
Uit de BWN -studie volgt dat de polder Beetskoog niet voldoet aan de inundatienorm voor grasland.
Dit wordt herkend door de beheerder.
Geluiden uit het gebied
In de polder Beetskoog zijn geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend die
een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

Hargerpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie, niet in wateroverlast. Deze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen ziet kansen voor realisatie van waterberging door middel van functiewisseling
naar natuur.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Functiewisseling naar natuur

Gemeente Bergen , hoogheemraadschap

Planvorming

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Functiewisseling naar natuur

Recreatie

Natuur

x

Landbouw

Landschap

Water

x

Mijzenpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie voldoet de Mijzenpolder niet aan de inundatienorm voor grasland. Dit wordt
herkend door de beheerder.
Geluiden uit het gebied
Geen.
Projectbeschrijving
Voor de Mijzenpolder wordt momenteel een nieuw peilbesluit opgesteld. Met de gemeente Schermer,
Staatsbosbeheer, WLTO, Natuurverenigingen en de provincie Noord-Holland heeft het
hoogheemraadschap een mooi compromis bereikt over de waterhuishouding in de Mijzenpolder.
De daarin geplande peilaanpassing zal, in combinatie met dynamisch peilbeheer, naar verwachting een
volledige oplossing bieden voor de wateropgave. Realisatie is voorzien in 2005.
Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor het genoemde project de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij een eventuele subsidieaanvraag.
Project

Thema's
Wonen en

Recreatie

Natuur

Landbouw

x

x

Landschap

Water

werken

Peilbesluit en dynamisch peilbeheer

x17

x

Verenigde polders
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is het verbreden van waterlopen aangegeven en het leveren van Blauwe
diensten, in combinatie met ecologie.

Dorregeesterpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie, niet in wateroverlast. De ze uitkomst wordt matig
herkend door de beheerders. Het gebied is een van de drie voorloperprojecten WB21 van het
hoogheemraadschap in district West.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Uitgeest ziet geen RO -ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor
waterberging. Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen en het
leveren van Blauwe diensten, in combinatie met agrarische structuurverbetering en ecologie.
Samenwerking met agrariërs is vereist.

17

In peilbesluit is reke ning ge ho ude n met o ude paa lfun deringen.

De Nes
Beheerdersoordee l
Vo lgens de BWN-studie voldoet de polder De Nes niet aan de inundatienorm voor grasland. Dit wordt
herkend door de beheerder. Tegelijkertijd wo rdt daarbij opgemerkt dat deze polder (deels) in eigendom
is van Staatsbosbeheer. Bezien moet worden in hoeverre zij een regelmatige inundatie van grasland
(vaker dan eens per tien jaar) werkel ijk een probleem vi nden.
Geluiden uit het gebied
In de polder De N es zijn geen lopende ruimtelijke en/ of maatschappelijke ontwikkelingen bekend die
een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

Blokgouw
Zie Zuidpolder

Polder Westzaan
Beheerdersoordeel
De p o ld er Westzaa n fa alt in overlast i n stedelij k gebied. Dit betekent dat de waterstand kan stij gen tot
b oven het nivea u va n een r iooloverstortdrempel in die p o lder, met als gevolg dat oppervlaktewater in de
ri o le ring stroomt , de rioolafvoer wo rdt be lem m e rd en d us ka ns op 'water op straat' ontstaat o f op het
on d e rl open van kelders. Uit de berekeningen in de BWN-studie blijkt dat de overschrijding van de norm
gering is. In deze polder kan wel licht een zeer kosteneffectieve maatregel worden gevonde n in
verhoging van de betreffende overstortdrempel(s) .
De beheerder merkt op dat het (ook) gaat om problemen in de blokbemaling Oa ster Willis Zuid .
Deze kunnen wellicht worden opge lost in het kader van de thans lopende ruimtelijke ontwikkelingen
i n dit gebied, met name het project ' Pont Meijer'.
Geluiden uit het gebied
In de polder West zaan is vo lgens de BWN -studie 3,5 ha. open water nodig. Deze oppervlakte wordt ruim
overschreden bij de realisatie van 380 ha. nieuwe natuur (SG P Zaanstreek) in het kader van het
landinrichtingsproj ect West zaan. Bij het verlaten van de landbouwbestemming van veenwe iden wordt de
onderbemaling gest opt , waarna deze oppervlaktes deel uitmaken van het polderboezemwater.
Ru i mtelijke o ntwi kke li ngen
In de navo lgende tabel zij n de voor waterberging re levant e, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven .
Ontwikke ling

Betrokke n partij en

Pl anning

Bestemmingsplan lnverdan

Gemeente Zaanstad , NS
Vastgoed, HHNK

Planvo rm ing, 2005-2010

Ontwikkeling ' Pont Meijer':
peilgebied Ooster Will is Zuid wordt
woningbouwlocatie

Gemeente Zaanstad , HHNK

Planvorming

Westzanerpolder: ontwikkeling
agrarisch gebied tot
bedrijventerrein

Gemeente Zaanstad, Landschap
Laag Holland, HHNK

Plan vo rm ing. 2004-2010

Natuuront wikkeling in het kader
van het Strategisch Groenproject
Zaanst reek

Gemeente Zaanstad, Landschap
Laag Holland, provincie NoordHolland , H HNK

Planvorming

--

Subsidiemogel ijkheden
In de navolgende tabel zijn voor d e genoemde proje cten d e relevante thema 's we e rg egeve n die
meewegen bij subsidie aanvragen. Hoe grote r het aantal thema's, des t e groter de kans op subsidies.

1 ,,

Thema's

Project
Wonen en
werken

Bestemmingsplan lnverdan

x

Ontwikkeling 'Pont Meijer'

x

Bedrijventerrein Westzanerpolder

x

Recreatie

Natuur

x

x

Landbouw

Landschap

Water

x

Natuurontwikkeling in kader van
SGP Zaanstreek

x

Kleine Westerkoog
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie voldoet de polder Kleine Westerkoog niet aan de inundatienorm voor grasland.
Dit wordt herkend door de beheerder.
Geluiden uit het gebied
In de polder Kleine Westerkoog zijn geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen
bekend die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

Eilandspo/der
Beheerdersoordeel
De Eilandspelder voldoet volgens de BWN-studie niet aan de normen voor overlast in stedelijk gebied.
Het berekende aantal hectares open water wordt niet realistisch geacht. De beheerders wijzen erop dat
een kleine verhoging van de laagste riooloverstortdrempel(s) in deze polder waarschijnlijk al een
effectieve oplossing biedt.
Geluiden uit het gebied
Binnen deze polder speelt het project 'Toekomst Eilandspolder', waarin een herinrichting van het gebied
wordt onderzocht. Alle belanghebbenden nemen deel aan de planvorming: de provincie Noord-Holl and,
de gemeenten Schermer en Graft- De Rijp, Staatsbosbeheer, WL TO, natuurverenigingen, de Stichting
Nationaal Landschap Laag Holland en het hoogheemraadschap. In het kader van dit plan wordt onder
andere een nieuw peilbesluit opgesteld en wordt gezocht naar mogelijkheden om grondgebruikfuncties
te clusteren (grondruil). De wateropgave zal binnen dit plan volledig worden opgelost.
Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor het genoemde project de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij een eventuele subsidieaanvraag.
Thema's

Project

Project 'Toekomst Eilandspolder'

Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

Veenhuizen
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. De ze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders. Enkele duikers vormen hydraulische knelpunten. Het gebied is een van de
drie voorloperprojecten WB21 van het hoogheemraadschap in district We st.

Geluiden uit het gebied
De gemeente Heerhugowaard refereert naar het voorloperproject van het hoogheemraadschap.
Burkmeer

Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie voldoet de polder Burkmeer niet aan de inundatienorm voor grasland.
Dit wordt herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Vanaf 2005 zal de voormalige vuilstortplaats Volgermeerpolder gesaneerd worden. B&W van de
gemeente Amsterdam heeft besloten dat gesaneerd wordt volgens de Ecovariant. Deze IBCbeheersmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een waterremmende bovenafdichting en een
grondwatermonitoringssysteem rondom de voormalige stortplaats (inclusief het organiseren van de
nazorg). Bovenop de bovenafdichting wordt de Volgermeerpolder ingericht volgens het zogeheten
SAWA-model. In de sawa's zal continu water aanwezig zijn. De sawa's worden gevoed uit de Burkmeer,
dat voor dit doel ingericht wordt als waterreservoir. De sawa's lozen uiteindelijk ook in de Burkmeer,
zodat een min of meer gesloten watersysteem Volgermeer-Burkmeer ontstaat dat gevoed wordt door
voedselarm regenwater. Het waterpeil in de Burkmeer zal gaan fluctueren tussen NAP-2,20 m en
-3,20 m. De sanering en inrichting van de Volgermeer en de Burkmeer zullen circa vijf jaar in beslag
nemen en worden uitgevoerd door het Projectbureau Bodem, als onderdeel van de gemeente
Amsterdam. Het idee is om een eventueel wateroverschot in de Burkmeer naar andere natuurgebiedjes
in de omgeving te leiden. Vooralsnog is hier geen duidelijkheid over. Mogelijk kan het
hoogheemraadschap hierbij een rol spelen. Over het beheer van het terrein na de inrichting zijn
momenteel gesprekken gaande (onder andere stadsdeel Amsterdam Noord, SBB, HHNK).

Obdam
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders. In de polder Obdam wordt in een gezamenlijk project met de
gemeente, STIVAS en WLTO gewerkt aan een oplossing om 11 ,3 ha berging toe te voegen, waarmee
de polder aan de normen zal gaan voldoen. De gronden zijn in bezit gekomen van gemeente en
hoogheemraadschap na bemiddeling en medewerking van STIVAS en een vrijwiilige kavelruiL
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Obdam zijn enkele ontwikkelingen aangegeven die kansen bieden voor
waterberging.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven .
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Waterberging Obdam

Gemeente Obdam, hoogheemraadschap

Inrichtingsplan

Groene zoom Obdam

Gemeente Obdam, provincie,
hoogheemraadschap

Structuurvisie owo

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe mee r thema' s terugkomen in het proj ect, hoe groter d e kan s op
subsidie, zie ook bijlage Vl.

',
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Project

Thema's
Landschap

Water

x

x

x

x

x

x

Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

Waterberging Obdam

x

x

Groene zoom Obdam

x

x

Landbouw

Drieban
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst komt overeen
met de ervaringen van de beheerders. In de Drieban ligt een flinke wateropgave. Binnenkort start een
gebiedsstudie om meer in detail te kijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in combinatie met het
dijkverzwaringsproject, een aanstaande renovatie van het bestaande gemaal en wellicht een vergroting
van de gemaalcapaciteit. Hierbij wil het hoogheemraadschap ook de mogelijkheid bezien om een
gedeelte van het Grootslag voortaan via gemaal de Drieban te laten bemalen.
Geluiden uit het gebied
Door de gemeente Venhuizen zij n enkele ontwikkelingen aangegeven die mogelijk kansen bieden voor
com binatie met waterberging.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Mogelijke combinatie met
ijsbaan Noordkant Venhuizen

Gemeente Venhuizen, hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Zone nabij gemaal De Drieban
(deels pehs)

Gemeente Venhuizen, hoogheemraadschap

Idee, nader uit te werken

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe meer thema's terugkomen in het project, hoe groter de kans op
subsidie, zie ook bijlage Vl.
Thema's

Project
Wonen en
werken

Recreatie

Mogelijke combinatie met
ijsbaan noordkant venhuizen

x

Zone nabij gemaal de drieban

x

Natuur

x

Landbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

Afdeling D
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in wateroverlast, niet in inundatie. Er is geen
beheerdersoordeel over dit gebied bekend.
Gelu iden uit het gebied
De gemeente Zijpe heeft aangegeven dat de Kern Schagerbrug een kans biedt om waterberging te
combineren met de realisatie van de basisinspanning riolering. Hiervoor zijn gronden beschikbaar.

Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven .
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Riolering Kern Schagerbrug

Gemeente Zijpe, hoogheemraadschap

Visionair plan

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Riolering Kern Schagerbrug

Recreatie

Natuur

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Mijsenhemmen
Beheerdersoordeel
De polder Mijsenhemmen voldoet volgens de BWN-studie niet aan de norm voor inundatie van grasland.
Dit wordt herkend door de beheerder.
Geluiden uit het gebied
In de polder Mijsenhemmen zijn geen lopende ruimtelijkeen/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend
die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

Dam/anderpolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt redelijk
goed herkend door de beheerders.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen ziet mogelijkheden om waterberging te combineren met natuurontwikkeling
Nesdijk. Als mogelijke maatregelen noemt de gemeente verbreden van waterlopen en vernatten.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In d e navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Natuurontwikkeling Nesdijk

Gemeente Bergen, hoogheemraadschap

Visionair plan

Subsidiemogelijkhed en
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Natuu ro ntwikkeli ng Nesdijk

Recreatie

Natuur
x

Landbouw

Landschap

Water
x

[

t r

lC.

Hazepolder
Beheerdersoordeel
De Hazepolder bestaat uit twee peilvakken, waarvan er één niet voldoet aan de norm voor overlast in
stedelijk gebied. Waarschijnlijk zal een kleine verhoging van de laagste riooloverstortdrempel(s) in deze
polder al een effectieve oplossing bieden.
Geluiden uit het gebied
In de Hazepolder zijn geen lopende ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend die
een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21. Door de
gemeente Purmerend is aangegeven dat in de Hazepolder geen mogelijkheid bestaat om extra open
water te realiseren.
Purmer landelijk Noord

Zie Purmer landelijk Zuid

Woudmeer
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in wateroverlast, niet in inundatie. Deze uitkomst komt
overeen met de ervaringen van de beheerders.
Geluiden uit het gebied
Naast het lopende waterbergingsproject van het hoogheemraadschap, heeft de gemeente Harenkarspel
geen ontwikkelingen aangegeven die kansen bieden voor combinatie met waterberging.

Philisteinse polder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polde r in inundatie en wateroverlast. Er is geen beheerdersoordeel
over dit gebied bekend.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Bergen heeft aangegeven dat deze polder in samenhang moet worden bezien met peilvak
4090-03 (d eel Bergermeer), waar volgens het streekplan Vliegveld Bergen is gepland.

IJ doorn
Beheerdersoordee l
Volgens de BWN-studie vo ldoet de polder IJdoorn niet aan de inundatienorm voor grasland. Dit wordt
herkend door de beheerders. Tegelijkertijd wordt daarbij opgemerkt dat deze polder (deels) in
eigendom is van Staatsbosbeheer. Bezien moet worden in hoeverre zij een regelmat ige inundatie va n
grasland (vaker dan eens per tien jaar) werkelijk een probleem v inden.
Geluiden uit het gebied
Voor de Polder IJdoorn wordt momenteel een inrichtingsplan opgesteld, onder leiding van de
Vereniging Natuurmonumenten die een deel van de gronden in eigendom heeft. Ook Staatsbosbeheer
en de gemeente Amsterdam zijn erbij betrokken. Het hoogheemraadschap wil graag aanhaken bij dit
project, zodat ook de wateropgave da ar eventueel in kan worden meegenomen.
Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor het genoemde project de relevant e thema 's weergegeven die
meewegen bij eventuele subsidieaanvragen.
Thema's

Project
Wonen en
werken

In richt i ngsp lan po lder IJdoorn

Recreatie

Natuur

x

Landbouw

Landschap

Water

x

x

[
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Afdeling B
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in wateroverlast, niet in inundatie. Deze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders. De polder wordt opnieuw doorgerekend om het effect van het
samenvoegen van de gemalen A en B te bezien.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Zijpe ziet geen RO-ontwikkelingen waar op kan worden aangesloten voor waterberging.
Als gewenste oplossingsrichting is aangegeven het verbreden van waterlopen in combinatie met
agrarische structuurversterking.

Waard-Nieuwland
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt slecht tot
matig herkend door de beheerders. De polder wordt opnieuw doorgerekend met aanpassing van stuwen
en gemaalcapaciteit.
Geluiden uit het gebied
Er zijn geen geluiden uit het gebied bekend.

Heerhugowaard
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt
overwegend goed herkend door de beheerders. In verband met te krappe waterlopen wordt deze polder
opnieuw doorgerekend.
Geluiden uit het gebied
Volgens de gemeente Heerhugowaard falen alleen Alton 11 en het gebied rond de Veenhuizerweg.
Door de gemeente zijn enkele ontwikkelingen aangegeven die kansen bieden voor de realisatie
van waterberging.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging re levante, ru i mtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Uitbreiding bedrijventerrein De Vork

Gemeente Heerhugowaard,
hoogheemraadschap

Plan in uitvoering

Uitbreiding waterberging Alton-gebied

Gemeente Heerhugowaard,
STIVAS, hoogheemraadschap

Planvorming

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des t e groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Project

Thema's
Wonen en
werken

Uitbreiding bedrijventerrein De Vork

x

Uitbreiding waterberging

x

Alton -gebied

Recreatie

Natuur

Landbouw Landschap

Water

x
x

x

x

x

y
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Vennewaterspolder
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders. De polder wordt opnieuw doorgerekend om te bezien of door vertraging
van de afvoer van de strandwal, de benodigde oppervlakte waterberging kan worden verkleind.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Heiloo ziet geen aansluitmogelijkheden voor realisatie van waterberging. Wellicht biedt
het structuurplan Zandzoom mogelijkheden.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabel zijn de voor waterberging relevante, ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikkeling

Betrokken partijen

Planning

Structuurplan Zandzoom: bouw van Gemeenten Heiloo, Alkmaar en
1900 woningen in de periode 2005- Castricum, hoogheemraadschap
2020 inclusief voorzieningen,
ontsluiting en groen + realisatie van
groene buffer tussen Heiloo en
noordrand Limm en

Goedgekeurd plan

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de kansrijke ontwikkelingen de relevante thema's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen. Hoe groter het aantal thema's, des te groter de kans op subsidies,
zie ook bijlage VIl.
Thema's

Project

Structuurplan Zandzoom

Wonen en
werken

Recreatie

Natuur

x

x

x

Landbouw

Landschap

Water

x

x

Zwartedijkspo/der
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN -studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt goed
herkend door de beheerders. De polder wordt opnieuw doorgerekend om te bezien of berging in
bovenstroomse peilvakken in combinatie met betere stuwen een gunstiger effect heeft.
Geluiden uit het gebied
De gemeente Castricum heeft geen RO-ontwi kkelingen aangegeven waar op kan worden aangesloten
voor waterberging.

De Zien
Beheerdersoordeel
Volgens de BWN-studie faalt deze polder in inundatie en wateroverlast. Deze uitkomst wordt slecht
herkend door de beheerders. In peilgebied 4300-02, eendenkooi Uitgeest, is sprake van lokaal geringe
drooglegging en te krappe duikers . De polder wordt opnieuw doorgerekend.
Geluiden uit het geb ied
De gemeente Uitgeest ziet geen ruimtelijke ontwikkelingen waarop kan worden aan gesloten voor de
realisatie van waterberging.

'• '

Assendelft
Behee rdersoordeel
Volgens de BWN -studie falen enkele peilgebieden in overlast in zowel stedelijk gebied als
akkerbouwgebied. Maatregelen zijn hier nodig om wateroverlastproblemen in bovenstrooms gelegen
gebieden (met name Krommen ie) op te lossen. Bovendien spelen in deze polder een aantal belangrijke
ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor het grondgebruik, de begrenzing van peilgebieden en daarmee het
'watersysteemgedrag' veranderen . Voor deze polder zal dus een nieuwe faa l kansenanalyse moeten
worden uitgevoerd. Inmiddels zij n al nieuwe berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat de benodigde
oppervlakte open water kle iner is dan aanvankel ij k berekend : 15 ha in plaats van 27,3 ha.
Het hoogheemraadschap ziet voldoende mogelijkheden om in het kader van de lopende ruimtelijke
ontwikkeli ngen de wateropgave WB 21 te realiseren.
Gelu iden uit het gebied
Geen.
Ruimtelijke ontwikkelingen
In de navolgende tabe l zijn de voor waterberg i ng relevante, ruimte l ij ke ontwikkelingen weergegeven.
Ontwikke ling

Betrokke n partije n

Pl anning

Strategisch Groenproject
IJmond/ Zaanstad, onderdeel van de
Rand zone Saendelft (Vinex-locatie) 18

Gemeente Zaanstad, provincie
Noord-Holland, HHNK

Planvorming,

Strategisch groenproject: deelplan
'Saendelftgroen'

Gemeente Zaanstad, provincie
Noord-Holland, dienst landelij k
gebied, agrarische
natuu rveren iging , HHNK

Plan 'Po o rt Clam Dijcke' 19

Gemeente Zaanstad, GEM
Saendelft, HHNK

Uitvoer ing 2006-2010
Planvorming,
Uitvoering 2006-20 10

Planvorming,
Uitvoering 2004-2006

Subsidiemogelijkheden
In de navolgende tabel zijn voor de genoemde projecten de relevante thema 's weergegeven die
meewegen bij subsidieaanvragen .
Project

Strategisch gro en project
IJmond/ Zaanstad

Thema's
W one n e n
werken

Recreat ie

Natuur

x

x

Strategi sch groenproject , deelplan
' Saendelftgroen'
Plan ' Poort Clam Dijcke '

x

la ndbouw

Landschap

Water

x

x

x

x

x

x
x

Bee ms te r
Beheerdersoordee l
Vo lgens d e BWN-studi e faa lt d eze p o ld er. D it wordt ni et g e heel he rk e nd doo r d e b e hee rd er, e r w o rdt
een he rbe re ke ning uitgevoerd .

18

In dit project is ook in de aan leg van circa 50 ha open water voorzien .

19

On d er ande re aanleg van een schoo lterrein met twee bergingsvijvers .
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Geluiden uit het gebied
In de Beemster zijn geen lopende ruimtelijkeen/of maatschappelijke ontwikkelingen bekend die een
bijdrage kunnen leveren aan realisatie van (een deel van) de wateropgave WB 21.

_.

~-

i

r
i

6 . Kansen en alternatieve oplossingen

In een aantal poldergebieden waar een wateropgave speelt, zijn nog geen concrete ontwikkelingen te
identificeren. Maar er zijn wel kansen om ontwikkelingen te starten. Enkele kansen worden geboden
vanuit het Streekplan, deze zijn reeds genoemd in hoofdstuk 2. Daarnaast zijn bij het opstellen van dit
raamplan nog enkele kansen en alternatieve oplossingsrichtingen gesignaleerd, die in dit hoofdstuk
worden beschreven. Het hoogheemraadschap moet verkennen of deze kansen en alternatieven
omgezet kunnen worden in reële mogelijkheden om samen met derden (een deel van) de wateropgave
te realiseren.

Oplossingen voor realisatie van de benodigde waterberging zijn vooral ook te vinden in integrale
projecten, waarin wonen, werken, recreatie, groen en/of natuur met water een samenhangend geheel
vormen. Dergelijke projecten zijn interessanter om uit te voeren en bieden een duidelijke meerwaarde
ten opzichte van meer sectoraal ingevulde plannen. De beeldkwaliteit en belevingswaarde van
woonwijken nemen bijvoorbeeld toe, wanneer meer ruimte en aandacht worden besteed aan groen,
water en recreatieve mogelijkheden.
Ook bieden integrale plannen vaak ruimere financieringsmogelijkheden: enerzijds door rechtstreekse
bijdragen van de deelnemende partijen, anderzijds doordat subsidiekansen toenemen indien meerdere
partijen deelnemen en bijdragen aan meerdere thema's worden geleverd. Met name de streekplannen
en regionale plannen bieden veel mogelijkheden om dergelijke integrale projecten te initiëren of daarop
aan te sluiten.
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Vanuit het Groenfonds is men bezig met 'particuliere natuur'. Er worden onder andere overeenkomsten
gesloten met ruimtelijke kwaliteit voor water en WB21, inclusief natuuropgaven. Het Groenfonds gaat
graag pilots aan met particuliere waterberging, gezien:
het kostenvoordeel (bijvoorbeeld in Woudmeer, Speketer);
het feit dat waterdiensten een verbreding van de landbouw betekenen;
het benodigde draagvlak van de lokale bevolking.
Belangrijke aandachtspunten bij deze en andere vormen van particuliere financiering van waterberging,
zijn de garanties en de perioden waarover een overeenkomst zou moeten worden afgesloten. Vermeld zij
dat het Groenfonds wel financiering kan organiseren, maar zelf geen subsidieverlenende instanti e is.
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In deze paragraaf worden mogelijke altern atieven beschreven om de kans op wateroverlast te
verminderen. De vraag of inderdaad sprake is van een realistisch alternatief moet worden beantwoord
door nader onderzoek, al dan niet in samenwerking met andere partijen.

In bemalingsgebied de Vier Noorder Koggen wordt de wateropgave volgens het maatregelenpakket
vooral gezocht in het vergroten van waterberging. Door extra inzet van het bestaande gemaal Lely of het
bestaande stoomgemaal in Medemblik, kan de benodigde oppervlakte waterberging mogelijk sterk
verkleind kan worden. Het effect van deze maatregel op de wateropgave kan berekend worden met het
BWN-modelinstrumentarium.

De Stichting Verbetering Agrarische Structuur Noord-Holland (STIVAS) is een uitvoeringsorganisatie,
gebaseerd op een PPS-constructie met provincie en WLTO. De STIVAS voert integrale projecten uit en
zoekt oplossingen op de grondmarkt. Vanuit de provincie is procesgeld beschikbaar, mogelijk ook voor
waterbergingsprojecten. STIVAS Noord-Holland is een nauw aan het provinciaal bestuur verbonden
stichting. De gedeputeerde voor Landbouw is tevens voorzitter van het STIVAS-bestuur. Er zijn negen
regionale STIVAS-organisaties met een stichtingstructuur. In de besturen van deze organisaties zijn onder
meer ook gemeenten en het hoogheemraadschap vertegenwoordigd. STIVAS biedt onder meer
mogelijkheden voor kavelruiL

Ook groene en blauwe diensten kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de wateropgave.
Groene en blauwe diensten staan voor afspraken met agrariërs of andere terreinbeheerders, over het
onder water laten lopen van hun land (piekberging) in ruil voor een vergoeding. De nota 'Vitaal
Platteland' doet veel suggesties voor groene en blauwe diensten. Het beleid ten aanzien van groene
en blauwe diensten wordt momenteel uitgewerkt door het hoogheemraadschap.
Agrariërs of agrarische natuurverenigingen kunnen interessante partners zijn bij beheer en uitvoering
van projecten en wellicht een alternatief vormen voor projectontwikkelaars.
In de expertisegroep Zuidoost zijn in dit verband twee ideeën onder de aandacht gebracht:
natuurvriendelijke oeverinrichting en 'acceptatie' van overstromingen. Beide gedachten worden
hieronder kort toegelicht.
Natuurvriendelijke oeverinrichting
Uit een verkennende studie van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland (VAN Waterland)
blijkt, dat onder individuele landbouwers zeker belangstelling bestaat om met natuurvriendelijke
oeverinrichting en goede beheerovereenkomsten een stukje extra waterberging te realiseren .
VAN Waterland heeft een projectvoorstel geschreven waarin de volgende concrete doelen
worden gesteld:
realisatie (inclusief organiseren beheer) van 10 km natuurvriendelijke waterlopen,
waarvan 2,5 km langs ecologische verbindingen;
realisatie van vijf kleine stapstenen in ecologische verbindingen.
Uit genoemd projectvoorstel:
'De natuurvriendelijke oevers en stapstenen dragen bij aan de doelstellingen van het
hoogheemraadschap: ruimte creëren voor waterberging en het verbeteren van de waterkwaliteit.
Het hoogheemraadschap is dus een belangrijke medefinancier. Zowel ambtenaren als bestuurders van
het hoogheemraadschap hebben zich al in positieve zin uitgesproken over de aanleg van
natuurvriendelijke oevers . Het bestuur heeft te kennen gegeven, dat zij voornamelijk mogelijkheden ziet
voor de finan c iering van de aanleg van natuurvriendelijke o evers m et de fun ctie wate rb erging .
Fin anc iering voor de aanleg van natuurvriendelijke o eve rs die voornamelijk de fun ctie ecologi e he bb en,
is moeilijker. Ve rder blijkt, dat d e finan cie ring voor het b e hee r van d e o eve rs die immers structur eel van
karakter is, een probl eem kan vo rm e n .

Er zijn dus twee financieringslacunes: de aanleg van natuurvriendelijke oevers met louter een ecologische
functie en een duurzaam beheer van alle oevers. Voor de aanleg van de stapstenen is naast overleg met
het hoogheemraadschap ook overleg met het Rijk (Dienst Landelijk Gebied) en de provincie NoordHolland nodig, in verband met het bepalen van de locaties en financiering.'
Functies natuurvriendelijke oevers en stapstenen

Natuurvriendelijke waterlopen hebben drie functies.
Ten eerste biedt een flauw talud capaciteit voor waterberging. De deelstroomgebiedsvisie van het
Programmabureau WB 21 Noorderkwartier schetst een beeld van de problematiek van het waterbeheer voor
de lange termijn. Bijlage 11 geeft hierover meer informatie. Wat betreft het probleem wateroverlast ziet het
Programmabureau een oplossing in het creëren van extra open water, bijvoorbeeld door middel van het
aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Ook de Natuurvereniging Waterland ziet hier voor kansen.
Ten tweede is een natuurvriendelijke oever waardevol voor flora en fauna en doet de oever dienst als
ecologische verbinding. Daarnaast draagt een natuurvriendelijke oever bij aan de waterkwaliteit,
voornamelijk wanneer deze begroeid is met helofyten. Het hangt af van de locatie en de inrichting van de
natuurvriendelijke oever, welke functie het belangrijkst is. De aanleg van natuurvriendelijke oevers past als
maatregel uitstekend bij de visie die de Natuurvereniging Waterland heeft. De drie functies van deze oevers
zijn volgens de Natuurvereniging Waterland belangrijk.
De realisatie van de stapstenen sluit naadloos aan bij de realisatie van de natuurvriendelijke waterlopen langs
ecologische verbindingen. De stapstenen zijn gebiedjes van ongeveer 400 m2. Kansrijk is vooral de realisatie
van graslandverbinding (type H) en moerasverbinding (type E). Het zijn kleine en grotere terreinen met
grazige vegetatie in combinatie met een stelsel van natuurvriendelijke oevers met een moerasvegetatie en/of
moerasgebiedjes. Zij bieden flora en fauna, waaronder de Noordse woelmuis en rietvogels, een verblijfplaats.
De natuurvriendelijke oevers dienen als verbinding tussen de stapstenen. De aanleg van natuurvriendelijke
waterlopen en vijf kleine stapstenen worden daarom samen behandeld in dit projectvoorstel.
'Acceptatie' van overstromingen
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft de stelling geopperd, dat het best denkbaar is
om in bepaalde, zorgvuldig gekozen gebieden te accepteren dat deze 'eens per zoveel jaar
overstromen'. Het is immers in sommige gebieden moeilijk uit te leggen, waarom nu permanent arealen
landbouwgrond (en de bijbehorende opbrengsten) zouden moeten worden 'opgeofferd' ten behoeve
van een extra bergingscapaciteit waarop misschien eens per tien of zelfs vijftig jaar een beroep moet
worden gedaan. Overigens is het accepteren van wateroverlast iets anders dan het accepteren van
berging van gebiedsvreemd water.
Mocht inderdaad een overstroming optreden en schade ontstaan, dan is het niet ondenkbaar dat het
betalen van een schadevergoeding door het hoogheemraadschap economisch interessanter blijkt te zijn
dan nu al:
1) veel te investeren in de realisatie van extra oppervlakte open water;
2) een (zekere!) jaarlijkse opbrengstderving te accepteren.
Benadrukt wordt dat het bovenstaande slechts een gedachte is. Uit overleg met betrokken partijen zal
moeten blijken wat de realiteitszin en haalbaarheid van die gedachte is.
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7. Totaaloverzicht maatregelen, kosten en planning
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Afbeelding 7.1 geeft een overzicht van de wijze waarop de wateropgave wordt aangepakt. In dit
hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gegeven van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven
maatregelen op polderniveau en de kosten daarvan. Voorts is een planning van de aanpak van de
polders opgenomen.
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Voor de kostenramingen zijn eenheidsbedragen gehanteerd, gebaseerd op ervaringscijfers van het
hoogheemraadschap. In tabel 7.1 zijn deze eenheidsbedragen weergegeven.
Tabel 7. 1 Eenheidspr ij zen maatregelen (p r ijspe il 2004)

Maatregel

Eenheid

Kosten in €

Investeringskosten

Beheerskosten

(eenmalig)

(jaarlijks)

Slimme stuw

stuw

30.000

1.500/jaar

Stuwverbreding

stuw

10.000

1OOi jaar

Open water

hectare

140.000

2.500/jaar

250

500/jaar

Gemaalcapaciteit

3

m /uur

Tabel 7.2 geeft een overzicht van de polders waar maatregelen worden uitgevoerd, welke kosten
daarme e gemoeid zijn en wat de KB-verhoudingen van die investeringen zijn. Bij de kosten is
ondersch e id gemaakt in eenmalige inve steringskosten en b e heerskosten. De in tabel 7.2 aangegeven
beheerskosten b etreffen niet de jaarlijkse b e heerskosten, maar de Netto Contante Waarde (NCW) van
vijftig jaar beheerskosten.

Tabel 7.2 Overzicht maatregelen, kosten en KIB-verhouding . De volgorde van de polders in afnemende kosteneffectiviteit.
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Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3/uur]

KIBverhouding

Aantal
hectares
extra
open
water

Eenmalige
in vesteringskasten

Beheerskosten

€

€

Purmerland
Oost

5841

1

4

-

-

0,04

130.000

131.000

Velendammer
meer

5762

1

-

-

-

0,1

10.000

2.000

Twiske

5340

1

6

-

-

0,3

190.000

195.000

Ringpolder

3752

-

2

-

-

0,4

60.000

64.000

Engewormer

5290

5

-

-

0,6

50.000

11.000

Purmer
Stedelijk

5801

1

-

-

-

0,6

10.000

2.000

Groet- en
Braakpolder

2100

-

1

-

-

0,7

30.000

32.000

Katwou de
Hogendijk

5781

-

1

-

-

0,9

30.0 00

32.000

Woudweeren

5600

-

1

-

-

1,6

30.000

32.000

Monnikenmeer

5200

5

-

78

-

1'9

70.000

24.000

Sammerspolder

4150

-

-

282

-

2,5

70.500

50.000

NoordScharwoude

3802

1

-

-

-

3,0

10.000

2.000

De Gors

5721

1

-

-

-

3,6

10.000

2.000

Purmerland
West

5842

1

1

60

-

4,5

55.000

45.000

Waal en Burg

8030

755.500

624.000

Totaal

20

Wordt opnieuw doorgerekend

17

16

420

-

Per polder is het maatregelenpakket weergegeven dat in de BWN-studie is doorgerekend. De werke lijke oplossing wordt
per gebied/per project samen met de andere betrokken partijen bepaa ld .
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Kosteneffectieve polders waar ook ruimte voor waterberging nodig is
om d e waterop~:Jave te rea I"1seren 21
Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3/uur)

Aantal
hectares
extra
open
water

K/8verhouding

Eenmalige
investeingskosten

Beheerskosten

€

€

-

-

0,2

0,1

27.000

10.000

2776

-

-

279

3,4

0,3

544.000

232.000

Afdeling NS

2752

-

-

-

8,3

0,4

1.166.000

447.000

Afdeling KP

2772

-

2

-

7,2

0,4

1.072.000

453.000

Afdeling H-ON

2764

-

1

1.243

18,5

0,5

2.925.000

1.245.000

Afdeling I
noord

2768

-

1

-

7,7

0,7

1 .111 .000

447.000

Zaandammerpolder

4610

4

1

-

5,2

0,8

798.000

321.000

Callantsoog

2030

9

8

1.350

20,8

0,9

3.581.000

1.635.000

Afdeling ZGZM

2758

1

3

-

6,9

0,9

1.072.000

471.000

Wim menummerpolder

4100

1

2

-

9,1

0,9

1.350.000

557.000

Zeevang

5701

-

-

-

10,0

1,0

1.400.000

537.000

Afdeling Z

2751

-

3

1.440

38,4

1 '1

5.826.000

2.415.000

Wijde Warmer

5310

-

-

-

40,0

1,2

5.600.000

2.100.000

Afdeling C

2763

-

3

1.014

11,4

1,5

1.942.000

891.000

Afdeling W

2773

-

-

-

5,2

2,3

729.000

280.000

Oesterzijpolder 4170

-

3

1.032

23,0

2,3

3.565.000

1.515.000

Afdeling OT-PV 2769

-

1

445

27,4

2,4

3.970.000

1.580.000

Afdeling NG

2759

1

1

1.380

6,5

2,7

1.296.000

630.000

Hempolder

4270

-

-

44

0,2

3,3

35.000

17.000

SchermerNoord

4851

3

-

-

3,3

4,4

486.000

182.000

Afdeling A

2761

Wordt opnieuw doorgerekend

Anna
Paulowna polder (NW)

2803

Wordt opnieuw doorgerekend

Anna
Paulownapolder (ZO)

2804

Wordt opnieuw doorgerekend

Oosterlanderkoog

2856

Wordt opnieuw doorgerekend

Nollenbrug

3350

Afdeling NM
noord

21

Per polder is het maatregelenpakket weergegeven dat in de BWN -studie is doorgerekend. De werkelijke oplossing wordt
per gebied/per project samen met de andere betrokken partijen bepaald.

Polder

Uitgeester- en
Heemskerkerbroek

Totaal

10

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

4310

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3 /uur]

Aantal
hectares
extra
open
water

K/8verhouding

Eenmalige
in vesteingskosten

Beheerskosten

€

€

Wordt opnieuw d o orgerekend

19

29

8.227

252,5

38.495.000

15.965.0(

c
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Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3/uur]

K/Bverhouding

Aantal
hectares
extra
open
water

Beheerskosten

Eenmalige
in vesteringskasten

€

€

Gemeenschappelijke polders

8020

-

17

-

-

5,3

510.000

547.000

Schaalsmeer

5270

1

-

-

-

6,2

10.000

2.000

6180

-

1

-

-

6,4

30.000

32.000

3090

-

-

-

-

7,0

-

-

Baafjespolder

4160

-

2

-

-

8,3

60.000

64.000

Eendrachtspolder NO

4953

-

-

40

-

8,5

10.000

7.000

Schellinkhout

6100

-

2

-

-

9,9

60.000

64.000

1

22

40

-

680.000

716.000

Ursem
Schagerwaard

2

Totaal

Minder kosteneffectieve polders waar ook ruimte voor waterberging nodig is
om d e wateropç ave te rea I"1serenn
Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3/uur)

Aantal
hectares
extra
open
water

K/Bverhouding

Eenmalige
investerings
-kosten

Beheerskosten

€

€

De Lage Hoek

6240

-

-

-

1 ,0

5, 1

Vier Noorder
Koggen

6750

10

2

750

280.4

5,3

Afdeling E

2767

-

1

-

12,2

5,5

1.739.000

68 8.000

Oasterpolder
Hoorn

6110

2

-

3.600

52,2

6,1

8. 228 .000

3.452.000

Polde r
Sp eketer

3110

-

4

-

2,0

6,2

400.000

236. 000

Blijkmeer

5240

-

-

25

2,5

8,9

3 56.000

139. 000

Hippolytushoeve rkoog

2855

Wordt opn ieuw d o org e rekend

Egmonder meer

4110

Wordt opnieuw doorgerekend

Stammeer

4460

Wo rdt opnieuw doorgerekend

Totaal

22

23

12

7

4.375

350,3

140.000

54.000

39.603 .000 15.28 2.000

50 .466.000 19.85 1.000

Pe r po lder is het maatregelenpakket wee rgegeve n d at in de BWN-studie is doo rgereke nd . De werkelijke oplossing wordt
per gebied/p er project samen met de a nde re b etro kke n partije n bepaa ld.
Per p o lder is het maatregelenpakket wee rgegeve n dat in de BWN-studie is doo rgereke nd . De werkelijke oplossing wo rdt
per gebied/per p roject same n met de andere betrokken part ije n bepaald .

Niet kosteneffectieve polders met alleen technische maatrege en
Polder

/0

Broekermeer

5220

Oesterpolder
Niedorp

3 190

Overweere

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3 / uur]

24

Aantal
hectares
extra
open
water

K/ Bverhoudi ng

Eenmalige
investeringskosten

Beheerskosten

€

€

21,0

20.000

4.000

48,3

60.000

64.000

5742

100,0

30.000

32.000

Beverwijk

4541

100,0

10.000

2.000

Afdeling I zuid

2765

998,0

10.000

2.000

Aagtdorperpolder

4050

998,0

10.000

2.000

Prins
Hendrikpolder

8010

1244,5

30.000

32.000

Eijerland

8040

Wordt opnieuw doorgerekend

Wieringerwaard

2080

Wordt opnieuw doorgerekend

170.000

138.000

Totaal

2
2

5

4

Niet kosteneffectieve polders waar ook ruimte voor waterberging nodig is
om d e wa t erop gave t e rea r1seren2s
Polder

ID

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3 / uur]

Aantal
hectares
extra
open
w ater

K/ Bverhou ding

Eenmalige
investeringskosten

Beheerskosten

€

€

Afde ling LQ

2756

1

-

1.210

1,2

10,4

475.000

280.000

Castricummerpolder

4290

-

2

630

43.7

10,6

6.334.000

2.523.000

Valkkoog

3080

-

-

2,0

10,8

280.000

107.000

Floriskoog

5020

-

-

-

1,5

11,0

210.000

81.000

Klaas Hoornen Kijfpolder

4260

1

-

-

4,8

11,2

679.000

259.000

De Koog

5741

3

-

12,0

11,5

1.770.000

741.000

Afdeling F

2757

-

-

5,5

13,1

776.000

297.000

Bergermeer

4090

1

4

39,0

13,2

5.590.000

2.225.000

Westwoude rpolder

4420

-

-

-

18,2

14,9

2.549.000

978.000

Marken

5160

-

-

-

15,0

15,7

2. 100.000

806.000

Noorderkaag

3703

-

6

-

4,0

15,9

740.000

408 .000

24
2
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Per polder is het maatregelenpakket weergegeven dat in de BWN -studie is doorgerekend. De werkelijke oplossing wordt
per gebied/per project samen met de andere betrokken partijen bepaald .
Per polder is het maatregelenpakket weergegeven dat in de BWN -studie is doorgerekend. De werkelijke oplossmg wordt
per gebied/per project samen met de andere betrokken partijen bepaald .
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Polder

10

r

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal t e
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3 / uur]

Aantal
hectares
extra
open
water

KI Bverhouding

Eenmalige
investeringskosten

Behe e rskosten

€

€

Groeterpolder

4030

1

2

610

11,2

16,8

1.786.000

775.000

Geestmerambacht

3751

5

3

-

0,5

18,8

2 10.000

134.000

Grebpolder

3751

1

2

-

0,5

18,8

140.000

93.000

Burgerwoud

5080

2,0

19,1

284.000

110.000

5040

-

16

Grote
westerkoog

-

-

6,0

19,4

840.000

322.000

Purmer
landelijk Zuid

5803

2

8

1.600

10,0

19,5

2.060.000

1.086.000

Hensbroek

6200

1

-

9,5

19,5

1.339.000

5 12.000

Bedij kte
bo ezem

67 53

-

-

-

0,8

19,7

111.000

42.000

O ost e rkoog

5030

-

1

-

2,0

20,0

310.000

140.000

G rootLimme rpolder

42 30

1

4

-

4,4

22,2

740.000

365.000

Grootslag

6700

-

-

-

12,3

22,6

1.721.000

660.000

West e rkogge

61 30

1

-

9,7

25

1.382.000

551.000

Binnengeester
-polder

4 250

-

-

-

3,7

25,5

515.000

198.000

Zuidp old er

5761

-

-

-

32,0

26,0

4.480.000

1.719.000

Schermer-Zuid

4 853

2

1

-

11,8

26, 1

1.702.000

670.000

Beetskoog

50 10

-

-

-

70,0

26,3

9.800.000

3.759.000

Hargerpolder

4020

-

1

207

4, 1

28,7

6 54.000

289.000

M ijzenpolder

4520

-

-

-

64,0

32,5

8.953.000

3.433.000

Verenigde
polders

4060

2

9

-

52,3

33,1

7.611.000

3. 102.000

Dorregeesterpolder

4280

-

2

-

5,2

33,1

794.000

346.000

De Nes

5250

-

1

-

2,0

35,5

310.000

140.000

Blokgouw

5782

1

190

6,0

36,3

898.000

358.000

Polder
Westzaan

4400

-

-

-

3,5

41,3

484.000

187.000

Klei ne
Weste rkoog

5050

-

-

-

5,0

42,6

700.000

269.000

Eil andspol d er

480 1

-

-

-

73,0

4 8,4

10.2 14.000

3.918 .000

Veen huizen

3130

-

2

-

5,0

52,8

730 .000

30 1. 000

Burkmeer

541 0

2

-

1,0

53,9

160.000

58.000

Obdam

6210

-

-

-

11,0

57,8

1.544.000

593.000

Drieban

6090

-

5

-

30,5

58,5

4.416.000

1.798.000

--

ID

Polder

Aantal te
verbreden
stuwen

Aantal te
plaatsen
slimme
stuwen

Extra
gemaalcapaciteit
[m 3 /uur]

K/Bverhouding

Aantal
hectares
extra
open
water

Eenmalige
investeringskosten

Beheerskosten

€

€

Afdeling D

2766

1

-

-

0,9

67,0

139.000

52.000

Mijsenhemmen

5822

-

1

-

2,0

67,6

310.000

140.000

Damlanderpolder

4070

1

1

-

5,7

70,0

842.000

342.000

Hazepolder

5320

1

-

-

0,5

100,0

80.000

29.000

Purmer
landelijk
Noord

5802

2

-

1.600

15,0

108,9

2.520.000

1. 108.000

Woudmeer

3100

-

-

-

1,0

155,2

140.000

54.000

Philisteinse
polder

4080

-

2

-

9,8

284,8

1.438.000

593.000

IJ doorn

5260

-

1

-

3,0

998,0

4 50.000

193.000

Afdeling B

2762

Wordt opnieuw doorgerekend

WaardNieuwland

2854

Wordt opnieuw doorgerekend

Heerhugowaard

3150

Wordt opnieuw doorgerekend

Vennewaterspolder

4220

Wordt opnieuw doorgerekend

Zwartedijkspolder

4240

Wordt opnieuw doorgerekend

De Zien

4300

Wordt opnieuw doorgerekend

Assendelft
(noord)

4751

Wordt opnieuw doorgerekend

Beemster

5400

Wordt opnieuw doorgerekend
92.310.000

37.144

26

Totaal

62

6.063

633,1

1

,.

Deze paragraaf presenteert een planning voor de aanpak van de polders. De planperiode is 2005-2015.
De opzet van de planning stoelt op de volgende gedachten:
in polders waar nog geen ruimtelijke ontwikkelingen lopen, zou zo snel mogelijk moeten
worden onderzocht welke (andere) mogelijkheden er zijn om die polders aan de normen te
laten voldoen;
voor een continue en evenwichtige werkstroom voor het hoogheemraadschap is een
gelijkmatige inspanning gewenst over verschillende typen acties, te weten: initiëren (nieuwe
ontwikkelingen opstarten). planvorming/ontwerp (plannen uitwerken) en rea lisatie (uitvoering
van plannen);

voor de polders waar de maatregelen niet kosteneffectief zijn en waar ook geen partners
kunnen worden gevonden, is het van belang om in de planperiode de discussie op te starten
over mogelijke alternatieve oplossingen, zoals het afkopen van schade.
Rekening houdend met bovenstaande aandachtspunten kunnen vier categorieën polders
worden onderscheiden.
1.

Polders waar a/leen technische maatregelen worden genomen, met uitzondering van de
niet-kosteneffectieve polders
De uitvoering van die technische maatregelen wordt gelijkmatig gespreid over de planperiode,
in volgorde van toenemende KIB-verhouding. Begonnen wordt dus met de meest kosteneffectieve
maatregelen. Met 'gelijkmatig gespreid' wordt bedoeld dat de investeringskosten van de
maatregelen gelijkmatig worden gespreid over de planperiode. Het hoogheemraadschap voert
voor deze groep polders de volgende acties uit:
het kritisch beoordelen van de in de BWN-studie voorgestelde technische maatregelen, in
overleg met de belanghebbende partijen;
het uitwerken van een (constructief) ontwerp van de betreffende technische maatregelen;
het (laten) realiseren van de maatregelen.

2.

Polders waar naast technische maatregelen, ook extra oppervlakte open water nodig is, met een
totaal maatregelenpakket dat kosteneffectief is, maar waar nog geen ruimtelijke ontwikkelingen
aan de orde zijn
De aanpak van deze polders wordt gelijkmatig (wat betreft de investeringskosten) gespreid over
de planperiode, in volgorde van toenemende KIB-verhouding, echter te beginnen met de polders
waar de extra waterberging ook leidt tot verbetering van de waterkwaliteit.
Het hoogheemraadschap voert voor deze polders de volgende acties uit:
het opstarten van een gebiedsgericht overleg met belanghebbenden om de mogelijkheden
voor uitvoering van de voorgestelde maatregelen te onderzoeken en alternatieven te
bespreken (inzoomen op de betreffende polder);
het initiëren van nieuwe plannen om de maatregelen te realiseren, dan wel het ontwikkelen van
alternatieven naar aanleiding van het gebiedsgericht overleg.

3.

Polders waar, naast technische maatregelen, ook extra oppervlakte open water nodig is en waar al
ruimtelijke ontwikkelingen lopen die kansen bieden om zodanige maatregelen te treffen dat het
gebied daardoor zal voldoen aan de normen
De aanpak van deze polders volgt de planning van de betreffende ruimtelijke ontwikkelingen.
Het hoogheemraadschap haakt aan bij het lopende planvormingtraject met de doelstelling dat
het gebied na realisatie van de plannen, zal voldoen aan de normen. Vertrekpunt is het
maatregelenpakket dat in de BWN-studie is bepaald, maar de maatregelen kunnen veranderen
door afstemming op de betreffende ruimtelijke ontwikkelingen.
De wijze waarop het hoogheemraadschap wil bijdragen aan de planvorming (met mensen en
middelen) hangt af van de kosteneffectiviteit van het maatregelenpakket dat nodig is om de
wateropgave te vervullen: proactief indien de kosteneffectiviteit hoog is, meer gericht op overleg
over mogelijke oplossingen indien de kosteneffectiviteit laag is.

4.

Polders waar het maatregelenpakket (met technische en!of ruimtelijke maatregelen)
niet-kosteneffectief is en waar ook geen partners kunnen worden gevonden
Voor deze polders wordt, gespreid over de planperiode, een gebiedsgericht overleg opgestart
om alternatieve oplossingen met belanghebbende partijen te onderzoeken.
Opgemerkt wordt dat de planning losstaat van de financiering. De financiële bijdrage die het
hoogheemraadschap levert aan realisatie van de maatregelen, wordt per polder, per project
bepaald, op basis van de uitgangspunten die in hoofdstuk 1 van dit raamplan staan beschreven.

Tabel 7.3 geeft de planning van de polders die vallen in categorie 1 t/m 3. Tabel 7.4 geeft een
overzicht van de polders die vallen in categorie 4. Voor de specifieke maatregelen per pol der wordt
verwezen naar hoofdstuk 3 t/m 5. Deze planning is een eerste aanzet op basis van huidige inzichten.
Het hoogheemraadschap zal haar planning steeds aanpassen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld
omdat er aangesloten wordt bij een lopende of nieuwe ontwikkeling.
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Tabel 7 3 Planning aanpak polders categorie 1 tlm 3
Pold er

ID

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cate g o rie 1: t echnische maatrege len
Schagerwaard

3090

Sammerspolder

4150

Ringpolder

3752

Purmerland Oost

5841

Groet- en Braakpolder

2100

Noord-Scharwoude

3802

Gemeenschappelijke
polders

8020

Ursem

6180

Velendammermeer

5762

Twiske

5340

Schellinkhout

6100

Engewarmer

5290

Purmer Stedelijk

5801

Katwoude Hogendijk

5781

Woudweeren

5600

Monnikenmeer

5200

Baafjespolder

4160

De Gors

5721

Purmerland West

5842

Eendrachtspelder NO

4953

Schaalsmeer

5270

reeds gerealiseerd

Cat e gorie 2: t echnische en ruimtelijke maatre g e le n, g e en lo p e nde ruimte lijke o ntwikke lin gen
Afdeling NM Noord

2776

Afdeling NS

2752

Blijkmeer

5240

De Lage Hoek

6240

Afdeling KP

2772

Afdeling H-ON

2764

Afdeling I Noord

2768

Afdeling ZG-ZM

2758

Wimmenummerpolder

4100

Afdeling C

2763

Afdeling NG

2759

Afdeling A

276 1

Hempolder

4270

Afdeling E

2767

Eg mendermeer

4110

2014

2015

Polder

ID

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Categorie 3: technische en ruimtelijke maatregelen, lopende ruimtelijke ontwikkelingen
Mijzenpolder

4520

Anna Paulownapolder

2804

(ZO)
Schermer-Noord

4851

Zeevang

5701

Starnmeer

4460

Zuidpolder

5761

Blokgouw

5782

Burkmeer

5410

Geestmerambacht

3751

Nollenbrug

3350

Anna Paulownapolder

2803

(NW)
Polder Speketer

3110

Obdam

6210

Polder Westzaan

4400

Ei landspold er

4801

IJ doorn

5260

Oesterzijpolder

4170

De Zien

4300

Bergerm eer

4090

Vennewaterspo lder

4220

Dorregeesterpolder

4280

Veenhuizen

3130

Heerhugowaard

3150

Assendelft (nrd-west)

475 1

Wijde Wormer

5310

Oosterlanderkoog

2856

Hippolytu shoeverkoog

2855

Uitgeester- en

4310

Heemskerkerbroek
Vier Noorder Koggen

6750

Oesterpolder Hoorn

6110

Valkkoog

3080

Hensbroek

6200

Grootslag

6700

Westerkogge

6130

Drieban

6090

Callantsoog

2030

2013

2014

2015

Polder

ID

Afdel ing Z

2751

Afdeling W

2773

Afdeling OT-PV

2769

Afdeling LQ

2756

Castricummerpolder

4290

Klaas Hoorn- en
Kijfpolder

4260

Groeterpolder

4030

Groot-Limmerpolder

4230

Binnengeesterpolder

4250

Hargerpolder

4020

Afdeling D

2766

Damlanderpolder

4070

Zaandammerpolder

4610

Purmer landelijk
Noord

5802

Purm er landelijk Zuid

5803

2005

2006

2007

2008

2009

Herberekening van polders waar nu geen maatregelen voorzien zijn.

Anna Paulownapold er

2805

Krommenieër-

4380

Woudpold er
Grafterm ee r

4802

Noordeinde r-

4803

meerpo lder
Oningepolderde
land en

4902

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 7.4 Polders in categorie 4: niet kosteneffectief, geen lopende ruimtelijke ontwikkelingen (weergave in afnemende
kosteneffectiviteit)

Polder

ID

Eijerland

8040

Broekermeer

5220

Overwee re

5742

Floriskoog

5020

De Koog

5741

Afdeling F

2757

Zwartedijkspolder

4240

Westwouderpolder

4420

Waard-Nieuwland

2854

Afdeling B

2762

Beemster

5400

Marken

5160

Noorderkaag

3703

Grebpolder

3751

Burgerwoud

5080

Grote westerkoog

5040

Bedijkte boezem

6753

Oesterpolder Niedorp

3190

Oesterkoog

5030

Schermer-Zuid

4853

Beetskoog

5010

Woudmeer

3100

Verenigde polders

4060

De Nes

5250

Kleine westerkoog

5050

Mijsenhemmen

5822

Hazepolder

5320

Beverwijk

4541

Philisteinse polder

4080

Wieringerwaard

2080

Afdeling I Zuid

2765

Aagtdorperpolder

4050

Prins Hendrikpolder

8010

y
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Functioneren van het watersysteem

Met 'het functioneren van het watersysteem' wordt bedoeld: welke waterstanden kunnen nu en in de
toekomst optreden, rekening houdend met verandering van het klimaat en daarmee gepaard gaande
toename van extreme neerslaggebeurtenissen? In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn
werknormen vastgelegd om het functioneren van het watersysteem ('het systeemgedrag') te kunnen
beoordelen. De werknormen betreffen situaties waarin overstroming van het maaiveld optreedt.
In aanvulling op de landelijke normering, is de bestaande normering van het hoogheemraadschap
voor beginnende wateroverlast gebruikt. Door verhoogde waterstanden zal een verminderde effectiviteit
van drainage optreden of kan water in de riolering teruglopen. Deze normering is vastgelegd in het
Waterbeheersplan 2 (WBP2) van het hoogheemraadschap. In tabel 1.1 zijn de landelijke werknormen en
de wateroverlastnormen weergegeven. De landelijke werknormen zijn uitgedrukt in de maximaal
toelaatbare kans dat het peil van het oppervlaktewater het (laagste) maaiveldniveau overschrijdt.
De wateroverlastnormen zijn uitgedrukt in de maximaal toelaatbare kans dat het peil van het
oppervlaktewater het niveau overschrijdt waarbij beginnende wateroverlast optreedt. Per peilvak is dit
niveau expliciet vastgesteld.
Tabel I. 1 Landelijke werknormen ten aanzien van inundatie uit het Nationaal Bestuursakkoord water en wateroverlastnormen
uit het Waterbeheersplan 2 van het hoogheemraadschap
Grondgebruik

Stedelijk en industrie

Werknormen NBW t.a.v. inundatie

Normen WBP2 t.a.v. wateroverlast

1:100

jaar

1:25

jaar

Hoogwaardige landbouw

1:50

jaar

1 :15

jaar

Akkerbouw

1:25

jaar

1:10

jaar

Grasland en natuur

1:10

jaar

n.v.t.

Op kaart 1.1 is aangegeven welke gebieden in 2050 niet aan de in tabel 1.1 genoemde normen voldoen,
uitgaande van het WB 21 middenscenario voor klimaatontwikkeling, waarbij de neerslagintensiteit bij
extreme buien met 10% toeneemt ten opzichte van de huidige situatie.
Door de landelijke werknormen en de aanvullende overlastcriteria te gebruiken als toetsingskader is
vastgesteld of de bergings- en afvoercapaciteit van het watersysteem voldoende is om de extra neerslag
in de toekomst te verwerken. De peilgebieden waar dat niet het geval is, zijn mogelijke knelpunten.
Voor deze gebieden is vervolgens onderzocht in hoeverre werkelijk sprake is van een knelpunt en welke
maatregelen nodig zijn om dat knelpunt op te lossen.

Kaart peilgebieden die niet aan de normen voldoen in 2050
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Voldoet met aan over1astnorm

Veldoet n1el aan 1nundattenorm

Voldoet ntet aan betde

Ntet meegenomer

Maatregelen op polderniveau
Voor het oplossen van de knelpunten is geconcludeerd dat maatregelen per polder dienen te worden
uitgewerkt, vanwege de onderlinge samenhang tussen de peilgebieden in een polder. In de BWN-studie
is per polder een effectief en evenwichtig maatregelenpakket opgesteld en doorgerekend. Daarbij is de
voorkeurstrits van de commissie waterbeheer 21e eeuw aangehouden: vasthouden- bergen- afvoeren.
In eerste instantie is getracht overtollig water zoveel mogelijk (bovenstrooms) vast te houden, zodat de
beschikbarebergings-en afvoercapaciteit optimaal wordt benut. Maatregelen hiervoor zijn het
aanpassen van de stuwbreedte of automatiseren van bestaande stuwen. Deze zogenaamde slimme
stuwen zorgen ervoor dat waterbezwaar gelijkmatig over de peilvakken wordt gespreid. Vervolgens is de
waterberging op de meest effectieve locaties uitgebreid. Tenslotte is de afvoercapaciteit uitgebreid
door de gemaalcapaciteit te vergroten, met name voor polders die rechtstreeks lozen op het
buitenwater, of voor polders die een relatief kleine bemalingscapaciteit hebben. Hiermee wordt
voorkomen dat er door de maatregelen benedenstrooms nieuwe knelpunten ontstaan (niet afwentelen).
De ideale combinatie van vasthouden, bergen en afvoeren is per polder verschillend. Het opgestelde
maatregelenpakket per polder is verfijnd op basis van de kennis van gebiedsdeskundigen.
Intermezzo slimme stuwen
Water vasthouden is een probaat middel om wateroverlast te voorkomen. Niet alles direct afvoeren is het
parool, maar gedoseerd en gelijkmatig. Dit is goed mogelijk als de stuwen die de waterafvoer regelen 'zelf
uitrekenen' hoeveel ruimte voor waterberging er nog is. De stuwen kunnen de waterhoeveelheid vervolgens
automatisch verdelen.
De zogenaamde slimme stuwen zijn een serie geautomatiseerde peilregelende stuwen. Samen stellen zij de
waterstand op een slimme manier bij. Daarvoor meet elke stuw continu de oppervlaktewaterpeilen.
Vervolgens berekenen ze hoeveel ruimte er nog in het boven- en benedenstroomse peilvak is om water vast
te houden (vullingsgraad). Vooraf is geprogrammeerd bij welke waterstand het peilvak volledig is gevuld.
De kruinen van de stuwen zijn beweegbaar en automatisch instelbaar. Slimme stuwen kunnen méér dan de
geautomatiseerde stuwen zoals we die nu kennen. Het slimme is dat ze in serie geschakeld zijn en met elkaar
communiceren. Samen maken de stuwen optimaal gebruik van de bergingscapaciteit van het watersysteem
en samen zorgen ze ervoor dat dit zich gelijkmatig vult. Een bovenstroomse stuw voert bijvoorbeeld geen
water af naar een lager peilvak (of het gemaal) als er bovenstrooms nog ruimte is of als dat benedenstrooms
tot problemen zou leiden. Als bovenstrooms wateroverlast dreigt te ontstaan terwijl benedenstrooms nog
wel ruimte is, zorgt de stuw ervoor dat het water wordt afgevoerd.
1.3

Kosten/batenanalyse

Per polder is een kosten/batenanalyse uitgevoerd. De kosten betreffen de investerings-en
beheerskosten van de maatregelen. De baten zijn uitgedrukt als de mate waarin het risico op
wateroverlast wordt verminderd door de maatregelen.
De hiervoor beschreven exercities hebben een aantal inzichten opgeleverd, c.q. bevestigd:
•

Om alle watersystemen aan de werknormen te laten voldoen is een bedrag van circa

€ 280.000.000,-- (inclusief beheerskosten) aan maatschappelijke kosten gemoeid. Het risico
neemt dan af van € 9,6.000.000,-- per jaar naar € 4,2 .000.000,-- per jaar. Met een
(kosteneffectief) maatregelenpakket ter waarde van € 100.000.000,-- (inclusief beheerskosten)
wordt het risico terugg ebracht van € 9,6.000.000,-- per jaar naar € 5.000.000,-- per jaar.
Uitvoering van het vol ledige maatregelenpakket dat nodig is om aan de normen te voldoen,
kost veel extra maar levert weinig extra op.
•

Het risico van wateroverlast za l nooit tot nul gereduceerd kunnen worden . Ook wanneer alle
systemen aan de werknormen voldoen, blijft er een risico op wateroverlast van circa

€ 4.000.000, -- per jaar bestaan. In Unieverband is afgesproken dat dit risico voor burgers en
bedrijven verzekerbaar zou moeten zijn. Als sluitstuk fungeert tenslotte de zogenaamde WTSregeling (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen) waarmee

grootschalige maatschappelijke schade wordt bekostigd. Voldoen aan de norm wordt gezien
als een resultaatverplichting voor de waterschappen. Voorkomen van wateroverlast is een
i nspanningsverplichting.
•

De verhouding tussen kosten en baten is niet in alle polders gelijk. Er zijn polders waar de
maatregelen tot een grote reductie van het risico van overlast leiden. Hier zijn de kosten
relatief laag, omdat zij een substantiële risicoreductie opleveren en dus een schadebeperking.
Er zijn ook polders waar de reductie van het risico veel minder is, waardoor de maatregelen vrij
kostbaar worden. Tenslotte zijn er polders waar maatregelen zeer kostbaar en wellicht
onbetaalbaar zijn in relatie tot de opbrengsten.

Intermezzo KIB-verhoudingen
In de BWN-studie is voor de polders die falen per polder de KIB-verhouding (K/B) van het maatregelenpakket
berekend. Om kosten en baten te kunnen vergelijken, moeten beide naar jaarlijkse bedragen worden vertaald.
Voor de kosten is het jaarlijkse bedrag berekend door de netto contante waarde van de investeringskosten en
de beheerskosten van de maatregelen voor een periode van 50 jaar te bepalen. Hiervoor zijn
eenheidsbedragen gehanteerd (zie H7 van het raamplan).
De baten bestaan uit de vermindering van het risico van extreme neerslag. Risico is daarbij gedefinieerd als
kans maal schade en wordt uitgedrukt in euro per jaar. Op deze manier is een gebeurtenis met een kleine kans
en grote schade te vergelijken met een gebeurtenis met een grote kans en kleine schade. Het risico van
extreme neerslag is gerelateerd aan de schade door inundatie of wateroverlast en is in de BWN-studie per
polder berekend. Voor de bepaling van de schade is voor zowel bebouwd als landelijk gebied, rekening
gehouden met de omvang van het geïnundeerde oppervlak en de inundatiediepte en schade door (tijdelijk)
ondiepe grondwaterstanden. Voor het landelijk gebied is verder onderscheid gemaakt naar verschillende typen
grondgebruik. In de schadeberekeningen is geen rekening gehouden met de emotionele schade als gevolg van
wateroverlast. Voor de vergelijking van de baten met de kosten is de netto contante waarde van 50 jaar risico
berekend. De KIB-verhouding per polder is vervolgens berekend door de kosten van de maatregelen te delen
door de baten (= risicovermindering als gevolg van de maatregelen).

Rekenvoorbeeld
Als de netto contante waarde van de kosten van het maatregelenpakket € 1 ,3.000.000,-- bedraagt en de netto
contante waarde van de risicovermindering bedraagt € 1 ,5.000.000,--, dan is de KIB-verhouding:
1 ,3 I 1,5 = 0,87
Tenslotte wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is om de berekende KIB-verhoudingen als absolute
getallen te hanteren. Dit vanwege marges in de berekeningsresultaten en de gehanteerde eenheidsbedragen
voor kosten en schadebedragen. Bij een relatief lage grondprijs voor een bepaalde locatie, kunnen
bijvoorbeeld de kosten voor realisatie van 1 ha waterberging lager uitvallen dan het gehanteerde
eenheidsbedrag van € 140.000,--. De KIB-verhouding in het betreffende gebied wordt dan feitelijk lager dan
berekend. Als relatieve maat voor de vergelijking van polders en maatregelpakketten is de KIB-verhouding
echter wel goed bruikbaar.
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Ontwerpstreekplan Noord-Holland-Noord
Het ontwerpstreekplan Noord-Holland-Noord (november 2003) van de provincie Noord- Holland geeft
een lange termijn visie met als horizon circa 2030, en het planologisch beleidskader voor de
middellange termijn met als horizon circa 2015. In de kaart op de volgende pagina zijn een aantal
streekplanaanduidingen met mogelijke kansen voor waterberging aangegeven. In tabel 1 wordt een
korte toelichting op deze aanduidingen gegeven. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar
het streekplan zelf.
In afbeelding 2.1 zijn tevens aandachtsgebieden waterberging weergegeven. Dit betreft de peilgebieden
waar volgens de berekeningen met het BWN-modelinstrumentarium waterberging nodig en effectief is.
Tabel 1 Toelichting streekplanaanduidingen ontwerpstreekplan Noord-Holland-Noord

Aanduiding

Toelichting

Beschermde
cultuurhistorische
structuren

Uitsluitingsgebied voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in verband met de
aanwezigheid van beschermde cultuurhistorische structuren, zoals de Westfriese
Omringdijk. Hier geldt het beleid zoals opgenomen in de Leidraad Provinciaal
Ruimtelijk beleid. De beschermde structuren zijn opgenomen op de Cultuur
Historische Waardekaart van de provincie.

Stiltegebieden

Uitsluitingsgebied voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in verband met de
aanwezigheid van stiltegebieden. In deze gebieden geldt het beleid zoals neergelegd
in het Provinciaal Milieubeleidsplan.

Uitsluitingsgebied
waterbeheer

Uitsluitingsgebied voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in verband met de
aanwezigheid van:
-

wateren met hoofdfunctie natuur;

-

de laagst gelegen delen van de polder, waar tevens sprake is va n
sterke autonome maaivelddaling;

-

voorlopige vrijwaringszones langs de Noordzeekust met het oog
op de kustverdediging.

Ontwikkelingsgebied
Wieringerrandmeer

Ontwikkelingsgebied, inclusief groen, recreatie en bollen.

Zoekgebied
waterbeheer

Zoekgebieden voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen en andere niet-stedelijke
ontwikkelingen met aanzienlijke ruimtelijke effecten, waarbij in het bijzonder aandacht
besteed dient te worden aan de volgende gebieden:
-

de 15% laagst gelegen delen van de polder;

-

gebieden met sterke autonome maaivelddaling.
Dit is met name het veenweidegebied;

-

hoger gelegen gebieden met nu en in de toekomst te verwachten hoge
grondwaterstanden en met afstromend kwelwater aan de randen als gevolg
van intensievere neerslag. Het gaat hier met name om de zogenaamde
'brongebieden' als het duingebied en het binnenduinrandgebied en hoger
gelegen delen van Wieringen en Texel.

Groene waarden en
open ruimten

Uitsluitingsgebied voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in verband met behoud van
groene waarden en open ruimten. Het gaat hier om de open gebieden CastricumLimmen, St.Pancras-Aikmaar en het Noordbooggebied. Deze gebieden wenst de
provincie niet voor verdere verstedelijking in aanmerking te laten komen in verband
met de te handhaven openheid en de sturing van de gewenste
verstedel ijkingsrichti ng.

Aardkundige waarden

Gebieden waar bij verdere verstedelijking rekening dient te worden gehouden met
hoge aardkundige waarden (internationaal, nationaal en provinciaal).
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Op de kaarten van het streekplan Noord-Holland-Zuid van februari 2003 is een aantal aanduidingen,
zoekgebieden en uitsluitingsgebieden (voor nieuwe stedelijke functies) opgenomen, die kansen bieden
voor waterberging. Dit streekplan verschilt echter van het streekplan Noord-Holland-Noord hierin, dat
op deze streekplankaart niet duidelijk is af te lezen welke zoekgebieden en welke uitsluitingsgebieden
door de provincie zijn aangewezen. Deze twee soorten gebieden worden echter wel in de tekst van het
streekplan uitgewerkt. De belangrijkste streekplanaanduidingen zijn op de kaart op de volgende pagina
weergegeven.
Tevens zijn de aandachtsgebieden voor waterberging weergegeven. Dit betreft de peilgebieden waar
volgens de berekeningen met het BWN-modelinstrumentarium waterberging nodig en effectief is.
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Op de volgende pagina is de provinciale ecologische hoofdstructuur, zoals opgenomen in de
streekplannen Noord-Holland-Noord (ontwerp november 2003) en Noord-Holland-Zuid (vastgesteld
februari 2003). weergegeven. Tevens zijn de aandachtsgebieden voor waterberging weergegeven.
Dit betreft de peilgebieden waar volgens de berekeningen met het BWN-modelinstrumentarium
waterberging nodig en effectief is.
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Inleiding
Voor HHNK zijn zeven 'containerlandschapstypen' onderscheiden, die fundamenteel van elkaar
verschillen in de wijze waarop er qua landschappelijke kenmerken omgegaan moet worden met
waterberging. De zeven 'containerlandschappen' zijn de strandvlakten, de oude eilanden, de polders en
droogmakerijen, West-Friesland, Waterland/ veenweidegebied, de IJsselmeerkust en de
verstedelijkingsgebieden. Voor de zeven containerlandschappen zijn in het raamplan algemene principes
aangegeven voor de landschappelijke inpassing van waterberging. Om een concreter beeld te schetsen
van toepassing van deze principes is hierna als willekeurig voorbeeld de Castricummerpolder uitgewerkt.
De Castricummerpolder is gekozen voor het maken van locatiespecifieke schetsuitwerkingen, omdat
deze polder goed laat zien hoe plekspecifiek er met waterberging omgegaan moet worden en hoe die
gekoppeld kan worden aan andere functies. De Castricummerpolder ligt in een strandvlakte, waar de
waterstructuren deels het oude geulen en krekenpatroon volgen.

Dit geulen- en krekenpatroon vormt de basis voor het zoeken naar een goede ruimtelijke inpassing van
de waterbergingsopgave. Hierbij kunnen twee essentieel verschillende, ruimtelijke koersen gekozen
worden. De eerste ruimtelijke koers is om door de waterberging de veelal verbrokkelde structuren van
het geulen- en krekenpatroon met elkaar te verbinden. De tweede koers is om door de waterberging de
stadsranden van Uitgeest en Castricum specifieker te koppelen aan de strandvlakte.
De schetsuitwerkingen laten zien dat dit op verschillende manieren kan.
Schetsuitwerkingen van de principes voor waterberging in de Castricummerpolder

1.

Natte Oeverlanden

In deze schetsuitwerking wordt voorgesteld de agrariërs zelf de waterbergingsopgave op te laten lossen.
Rondom een watergang die het oude krekenpatroon vormt, worden de oeverlanden van kades voorzien
waardoor er in noodsituaties water kan worden geborgen. Voor de geleden schade krijgen de betrokken
agrariërs een gegarandeerde schadevergoeding. Doordat in het bergingsgebied de agrarische
bedrijfsvoering doorgaat, verandert er zeer weinig in het landschap van de strandvlakte. Hierdoor
voldoet de agrarische berging aan de eisen van landschappelijke inpassing. Doordat het landschap
gebaat is bij een continue strook van oeverlanden langs de waterloop, is het een vereiste dat een groot
aantal agrariërs instemt met deze vorm van waterberging.

2.

Kreekstructuren koppelen en verbreden tot één waterloop

In deze schetsuitwerking wordt een tweetal kreekstructuren verbonden en verbreed tot een brede
watergang, waardoor in principe geen noodsituaties meer optreden. Voor het realiseren van de
watergang is de toestemming nodig van alle betrokken agrariërs. Doordat de gekoppelde watergangen
de oude structuur van kreken en geulen volgen, voldoet deze vorm van waterberging aan de eisen van
landschappelijke inpassing.

3.

Kreekstructuren

In deze schetsuitwerking worden meerdere kreekstructuren verbonden en verbreed, waardoor in principe
geen noodsituaties meer optreden. Voor het realiseren van de watergangen is de toestemming nodig
van alle betrokken agrariërs. Doordat de gekoppelde watergangen de oude structuur van kreken en
geulen volgen, voldoet deze vorm van waterberging aan de eisen van landschappelijke inpassing.

4.

Waterrand Uitgeest

De onderstaande schetsuitwerking speelt in op de stadsrandproblematiek en valt qua
principeoplossing onder het containerlandschapstype van de verstedelijkingsgebieden.
Voorgesteld wordt om de stadsrand van Uitgeest te versterken met een brede kraag van water.
Dit brede watervlak is gekoppeld aan een kreekstructuur. De oevers worden geschikt gemaakt voor
natuurontwikkeling en recreatie en verbeteren daardoor de woonkwaliteit van de wijk. Het waterbalkon
geeft de wijk een sterkere ruggengraat en maakt de overgang tussen Uitgeest en de strandvlakte beter.
Deze vorm van waterberging voldoet hiermee aan de eisen van landschappelijke inpassing.

5.

Oeverpark Uitgeest

De onderstaande schetsuitwerking speelt in op de stadsrandproblematiek en valt qua
principeoplossing onder het containerlandschapstype van de verstedelijkingsgebieden.
Voorgesteld wordt om de stadsrand van Uitgeest te verbeteren met een nieuw ecologisch oeverpark.
Dit oeverpark kan eenmaal in de tien jaar overstromen, daarmee is in het ontwerp en beheer rekening
gehouden. Het oeverpark is gekoppeld aan een kreekstructuur. Het park geeft een goed te gebruiken
recreatief uitloopgebied aan de wijk de Koog en verbetert hierdoor ook de woonkwaliteit van de wijk.
De combinatie van recreatie, natuurontwikkeling en waterberging langs een bestaande waterloop maakt
de overgang tussen Uitgeest en de strandvlakte beter. Deze vorm van waterberging voldoet hiermee aan
de eisen van landschappelijke inpassing.

6.

Stadsrandpark Castricum

Ook deze schetsuitwerking speelt in op de stadsrandproblematiek en valt qua principeoplossing onder
het containerlandschapstype van de verstedelijkingsgebieden.
Voorgesteld wordt om de stadsrand van Castricum te verbeteren met een nieuw park. Dit park sluit aan
op de bestaande groenb lauwe rand van Castricum. De waterbergingsopgave wordt opgelost door het
driehoekige terrein aansluitend aan de kreekstructuur geschikt te maken om eenmaal in de tien jaar te
overstromen. Het park geeft een groot recreatief uitloopgebied aan Castricum. Voor de financiering
wordt pleksgewijs een woningbouwontwikkeling voorgesteld. De combinatie van wonen, recreatie,
natuurontwikkeling en waterberging langs een bestaande waterloop geeft Castricum een beter recreatief
te gebruiken overgang naar de strandvlakte. Deze vorm van waterberging voldoet hiermee aan de eisen
van landschappelijke inpassing.

Inleiding
Voor HHNK zijn zeven 'containerlandschapstypen' onderscheiden, die fundamenteel van elkaar
verschillen in de wijze waarop er qua landschappelijke kenmerken omgegaan moet worden met
waterberging. De zeven 'containerlandschappen' zijn de strandvlakten, de oude eilanden, de polders
en droogmakerijen, West-Friesland, Waterland/veenweidegebied, de IJsselmeerkust en de
verstedelijkingsgebieden. Voor de zeven containerlandschappen zijn in het raamplan algemene principes
aangegeven voor de landschappelijke inpassing van waterberging. Om een concreter beeld te schetsen
van toepassing van deze principes is hierna als willekeurig voorbeeld het oostelijk deel van polder de
Vier Noorder Koggen uitgewerkt.
Het oostelijk deel van polder de Vier Noorder Koggen is gekozen voor het maken van locatiespecifieke
schetsuitwerkingen, omdat deze polder een grote waterbergingsopgave heeft. Deze laat goed zien hoe
plekspecifiek er met waterberging omgegaan moet worden en hoe dit gekoppeld kan worden aan
andere functies.
Het oostelijk deel van polder de Vier Noorder Koggen ligt in West-Friesland en wordt gekenmerkt
door lange bebouwingslinten, met tussen deze linten grootschalige open landbouwgebieden.
De IJsselmeerkustwordt binnen het gebied gekenmerkt door een intensieve, recreatieve verdichting.

Het patroon van lange bebouwingslinten en waterlijnen vormt de basis voor het zoeken naar een goede
ruimtelijke inpassing van de waterbergingsopgave. Hierbij kunnen drie essentieel verschillende
ruimtelijke koersen gekozen worden. De eerste ruimtelijke koers is om door de waterberging de
structuur van lange waterlijnen te versterken. De tweede koers is om door de waterberging de
recreatieve rand van het IJsselmeermeer kader te geven. De derde koers is om de waterbergingsopgave
meer per kavel op te lossen.

Schetsuitwerkingen van de principes voor waterberging in het oostelijk deel
van polder de Vier Noorder Koggen

1.
Natte Oeverlanden
In deze schetsuitwerking wordt voorgesteld de agrariërs zelf de waterbergingsopgave op te laten lossen.
Rondom lange watergangen worden de oeverlanden van kades voorzien, waardoor er in noodsituaties
water kan worden geborgen. Voor de geleden schade krijgen de betrokken agrariërs een gegarandeerde
schadevergoeding. Doordat in het bergingsgebied de agrarische bedrijfsvoering doorgaat, verandert er
zeer weinig in het landschap van de Vier Noorder Koggen. Hierdoor voldoet de agrarische berging aan
de eisen van landschappelijke inpassing. Doordat het landschap gebaat is bij een continue strook van
oeverlanden langs de waterloop, is het een vereiste dat een groot aantal agrariërs instemt met deze
vorm van waterberging.

2.

Bestaande waterlopen koppelen en verbreden

In deze schetsuitwerking worden de waterstructuren verbreed tot brede watergangen . Om aan het
vereiste bergingsoppervlak te voldoen, is het noodzakelijk in de tussengelegen gebieden de sloten te
verbreden. Hierdoor treden in principe geen noodsituaties meer op. Voor het verbreden van de
watergangen is de toestemming nodig van alle betrokken agrariërs. Doordat wordt aangesloten bij de
bestaande structuur van waterlopen, voldoet deze vorm van waterberging aan de eisen van
landschappelijke inpassing. Om hun eigen karakter niet te verliezen kunnen de watergangen niet
ongelimiteerd verbreed worden.

3.

Waterberging per kavel

In deze schetsuitwerking wordt de waterbergingsopgave opgelost met een ontwikkeling per kavel.
Aangesloten wordt bij de voorstellen voor de integrale ontwikkeling van de Kromme Leek.
Meerdere groene bestemmingen als camping, recreatiewoningen, landgoed en horecapunt worden
gecombineerd met ecologie en waterberging. Belangrijk is dat de openheid van het West-Friese
landschap gewaarborgd blijft. In deze schetsuitwerking is daarom voor de functies die tot een grotere
verdichting van het landschap leiden, een zone van maximaal 300 m gereserveerd. De overige ruimte van
de kavel moet worden ingevuld met functies, die geen opgaand karakter hebben, zoals waterberging of
ecologie in de vorm van rietland. Voor de realisering is de toestemming nodig van steeds één betrokken
eigenaar. De oplossing wordt systematisch in het West-Friese landschap toegepast op die plekken waar
een bebouwingslint parallel loopt aan een lange waterlijn. Bij een consequente toepassing voldoet deze
vorm van waterberging aan de eisen van landschappelijke inpassing.

4.
Oeverpark IJsselmeerkust
De onderstaande schetsuitwerking speelt in op de stadsrandproblematiek en valt qua principeoplossing
onder het 'containerlandschapstype' van de verstedelijkingsgebieden.
De zone tussen Medemblik en Wervershoof wordt gekenmerkt door een grote recreatieve druk van
jachthavens, campings en huisjesterreinen. Het merendeel van deze terreinen ligt kaal in het landschap
en heeft geen recreatief te gebruiken uitloopgebied. Voorgesteld wordt om deze rand te versterken met
een brede kraag van water en oeverlanden. De brede water-, gras- en bosvlakken zijn gekoppeld aan de
structuur van de verschillende Vlieten langs het IJsselmeer. De oevers worden geschikt gemaakt voor
natuurontwikkeling en recreatie, waardoor ze de recreatieve kwaliteit van de verschillende
recreatieterreinen verbeteren. Het water en het groen geven de recreatieve zone een beter
verblijfs- en gebruiksklimaat. Deze vorm van waterberging voldoet daarmee aan de eisen van
landschappelijke inpassing.

Inleiding
Voor het Hollands Noorderkwartier zijn zeven 'containerlandschapstypen' onderscheiden, die
fundamenteel van elkaar verschillen in de wijze waarop er qua landschappelijke kenmerken omgegaan
moet worden met waterberging. De zeven 'containerlandschappen' zijn de strandvlakten, de oude
eilanden, de polders en droogmakerijen, West-Friesland, Waterland/ veenweidegebied, de
IJsselmeerkusten de verstedelijkingsgebieden. Voor de zeven containerlandschappen zijn in het
raamplan algemene principes aangegeven voor de landschappelijke inpassing van waterberging.
Om een concreter beeld te schetsen van toepassing van deze principes is hierna als willekeurig
voorbeeld de Stammeer uitgewerkt.
De Stammeer is uitgekozen voor het maken van locatiespecifieke schetsuitwerkingen, omdat de polder
goed laat zien hoe plekspecifiek er met waterberging omgegaan moet worden. Waterstaatkundig is de
Stammeer namelijk een polder, die dus zou vallen onder het landschapstype van de 'Polders en de
Droogmakerijen'. Echter met een nauwkeuriger blik zijn binnen de Stammeer twee verschillende
landschapstypen te onderscheiden. Dit zijn het hoger gelegen, oude land ingedeeld in het
containerlandschapstype veenweidegebied en het lager gelegen, ingepolderde land ingedeeld in het
containerlandschap polders en droogmakerijen.
De meest lichte kleur geeft het oude land aan, het overige deel van de Stammeer is nieuw land

Dit fundamentele onderscheid tussen oud land en nieuw land vormt de basis voor het zoeken naar een
goede ruimtelijke inpassing van de waterbergingsopgave in de Starnmeer. Hierbij kunnen drie essentieel
verschillende ruimtelijke koersen gekozen worden. De eerste ruimtelijke koers is om de grens tussen het
oude land en het nieuwe land door de waterberging te accentueren. De tweede koers is om de
waterberging het specifieke van het oude land te laten versterken. De derde koers is om de
waterberging aan te laten sluiten bij het specifieke van het nieuwe land. De onderstaande
schetsuitwerkingen laten zien dat dit kan op dit op verschillende manieren kan.
Schetsuitwerkingen van de principes voor waterberging in de Starnmeer

1.

Weilanden omkaden

In deze schetsuitwerking wordt voorgesteld de agrariërs zelf de waterbergingsopgave op te laten lossen.
Rondom een aantal aaneengesloten kavels in het ingepolderde land van de Stammeer komt een kade,
waardoor er in noodsituaties water kan worden geborgen. Voor de geleden schade krijgen de betrokken
agrariërs een gegarandeerde schadevergoeding. Het periodieke bergingsgebied is aangesloten op het
poldergemaal. Doordat in het bergingsgebied de agrarische bedrijfsvoering doorgaat, verandert er zeer
weinig in het polderlandschap. Hierdoor voldoet de agrarische berging aan de eisen van
landschappelijke inpassing.

2.

Kavels onder water

In deze schetsuitwerking wordt een aantal kavels in het ingepolderde land van deStarnmeer permanent
onder water gezet, waardoor in principe geen noodsituaties meer optreden. Voor het realiseren van de
waterkavels krijgen de betrokken agrariërs een gegarandeerde vergoeding.
De permanente bergingskavels zijn aangesloten op het polderpeil. Doordat de waterkavels de structuur
van de polderverkaveling volgen, voldoet deze vorm van waterberging aan de eisen van landschappelijke
inpassing. Bij de omvorming van een landbouwkavel naar een waterkavel zou ook de omvorming kunnen
worden gekoppeld van een landbouwkavel naar bijvoorbeeld een nieuw landgoed.

3.

Nieuwe waterloop

In deze schetsuitwerking wordt het onderscheid tussen het oude, hoger gelegen land en het lager
gelegen, ingepolderde land geaccentueerd door het oude land af te biezen met een brede waterloop.
De oevers van deze waterloop worden geschikt gemaakt voor natuurontwikkeling en recreatie.
Ten noorden van Knollendam en ten zuiden van West-Graftdijk worden kleine kernen gebouwd, waar
permanent of tijdelijk wordt gewoond rondom een klein haventje. De combinatie van functies langs een
nieuwe waterloop geeft de Starnmeer een sterkere ruggengraat en maakt het onderscheid tussen oud
land en nieuw land duidelijker.

4.

Kavels afschuinen

In deze schetsuitwerking wordt de rand van de polder versterkt door juist daar de waterbergingsopgave
op te lossen. Door kavels af te schuinen ontstaat een duidelijke waterrand aan de polder. Er wordt
voldaan aan de eisen van landschappelijke inpassing omdat de ingreep consequent wordt doorgevoerd
in het ingepolderde land van de Starnmeer. Hiermee wordt de eigenheid van de polder versterkt.

5.

Bestaande sloten en vaarten verbreden

Ook in deze schetsuitwerking wordt het onderscheid tussen het oude, hoger gelegen land en het lager
gelegen, ingepolderde land geaccentueerd. Nu niet door de rand tussen de twee landschapstypen aan
te zetten, maar door de bestaande structuren van de twee landschapstypen te versterken.
Ten eerste gebeurt dit door de bestaande poldersloten in het ingepolderde land te verbreden. Op deze
structuur wordt verder gebouwd door de vorming van nieuwe landgoederen en extra woningen in het
ontginningslint. Ten tweede wordt in het oude land een aantal kleinere plassen gemaakt, die passen bij
het 'handgeschetste' karakter van het oude land. Er zijn dan ook geen rationele vormen en gestrekte
lijnen getekend.

6.

Nieuwe tussenboezem

Mogelijk wordt deze schetsuitwerking als het ingrijpendst ervaren. In deze schetsuitwerking wordt een
nieuwe tussenboezem gemaakt, die gekoppeld is aan een voorzichtige woningbouwontwikkeling langs
het Noordhollands Kanaal. Deze groei van de woningbouw volgt het organisch karakter van de
woningbouw van West- en Oost-Graftdijk. Met de grootschalige ingreep van de tussenboezem wordt
juist aangesloten bij de rationaliteit en het kunstmatige karakter van de polder.

VIII.
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Ten tijde van de ontwikkeling van de raamplannen is een inventarisatie uitgevoerd naar relevante
subsidiemogelijkheden waarop vanuit de wateropgave mogelijk kan worden aangehaakt. Met de
komst van het ILG (investeringsbudget landelijk gebied) verandert er veel op dit gebied. De eerder
uitgevoerde inventarisatie is daarmee achterhaald en wordt hier dan ook niet meer weergegeven.

Ten tijde van de ontwikkeling van de raamplannen is een inventarisatie uitgevoerd naar relevante
subsidiemogelijkheden waarop vanuit de wateropgave mogelijk kan worden aangehaakt. Met de
komst van het ILG (investeringsbudget landelijk gebied) verandert er veel op dit gebied. De eerder
uitgevoerde inventarisatie is daarmee achterhaald en wordt hier dan ook niet meer weergegeven.

Hierna zijn de kosteneffectieve en minder-kosteneffectieve polders op kaart weergegeven.
De volgorde is op basis van het poldernummer.
Er zijn geen kaarten opgenomen van de niet-kosteneffectieve polders.
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Hieronder staat een overzicht van alle polders die niet voldoen aan de (werk)normen. In de derde kolom
is aangegeven in welke paragraaf u deze terug kunt vinden.
N r.

Parag raaf

Aagtdorperpo lder

4050

5.2

Afdeling A

2761

3.3

Afdeling B

2762

5.3

Afdel ing C

2763

3.3

Afdel ing D

2766

5.3

Afdeling E

2767

4.3

Afdeling F

2757

5.3

Afdeling H-ON

2764

3.3

Afdel i ng I noord

2768

3.3

Afdel i ng I zu id

2765

5.2

Afdel i ng KP

2772

3.3

Afdel i ng LQ

2756

5.3

Afdeling NG

2759

3.3

Afdeling NM noord

2776

3.3

Afdel i ng NS

2752

3.3

Afdeling OT-PV

2769

3.3

Afdeling W

2773

3.3

Afdeling Z

2751

3.3

Afde ling ZG -ZM

2758

3.3

Anna Pau lowna -polder (NW)

2803

3.3

Anna Pau lowna -polder (ZO)

2804

3.3

Assende lft (noord)

4751

5.3

Baafjespolder

4160

4.2

Bedijkte boezem

6753

5.3

Beemster

5400

5.3

Beetskoog

5010

5.3

Bergermeer

4090

5.3

Beverwijk

4541

5.2

Binnengeesterpolder

4250

5.3

Blokgouw

5782

5.3

Blijkmeer

5240

4.3

Broekermeer

5220

5.2

Burge rwo ud

5080

5. 3

Burkm ee r

5410

5. 3

Callantsoog

20 30

3.3

Polder

Castricummerpolder

4290

5.3

Damlanderpolder

4070

5.3

De Gors

5721

3.2

De Koog

5741

5.3

De Lage Hoek

6240

4.3

De Nes

5250

5.3

De Zien

4300

5.3

Dorregeesterpolder

4280

5.3

Drieban

6090

5.3

Eendrachtspelder NO

4953

4.2

Egmondermeer

4110

4.3

Ei landspolder

4801

5.3

Engewormer

5290

3.2

Eijerland

8040

5.2

Floriskoog

5020

5.3

Geestmerambacht

3751

5.3

Gemeenschappelijke polders

8020

4.2

Grebpolder

3751

5.3

Groet- en Braakpolder

2100

3.2

Groeterpolder

4030

5.3

Groot-Limmerpolder

4230

5.3

Grootslag

6700

5.3

Grote Westerkoog

5040

5.3

Hargerpolder

4020

5.3

Hazepolder

5320

5.3

Heerhugowaard

3150

5.3

4270

3.3

6200

5.3

2855

4.3

Katwoude Hogendijk

5781

3.2

Klaas Hoorn- en Kijfpolder

4260

5.3

Kleine Westerkoog

5050

5.3

Marken

5160

5.3

Mijsenhemmen

5822

5.3

Mijzenpolder

4520

5.3

Monnikenmeer

5200

3.2

Nollenbrug

3350

3.3

Noord-Scharwoude

3802

3.2

Noorderkaag

3703

5.3

Obdam

6210

5.3

Hempolder

--

Hensbroek
-

·--

H i ppolytushoeverkoog

-

-

·-

Oesterkoog

5030

5.3

Oosterlanderkoog

2856

3.3

Oesterpolder Hoorn

6110

4.3

Oesterpolder Niedorp

3190

5.2

Overwee re

5742

5.2

Oesterzijpolder

4170

3.3

Philisteinse polder

4080

5.3

Polder Speketer

3110

4.3

Polder Westzaan

4400

5.3

Prins Hendrikpolder

8010

5.2

Purmer landelijk Noord

5802

5.3

Purmer landelijk Zuid

5803

5.3

PurmerStedelijk

5801

3.2

Purmerland Oost

5841

3.2

Purmerland West

5842

3.2

Ringpolder

3752

3.2

Sammerspolder

4150

3.2

Schaalsmeer

5270

4.2

Schagerwaard

3090

4.2

Schellinkhout

6100

4.2

Schermer-Noord

4851

3.3

Schermer-Zuid

4853

5.3

Starnmeer

4460

4.3

Twiske

5340

3.2

Uitgeester- en Heemskerkerbroek

4310

3.3

Ursem

6180

4.2

Valkkoog

3080

5.3

Veenhuizen

3130

5.3

Vennewaterspolder

4220

5.3

Verenigde polders

4060

5.3

Vier Noorder Koggen

6750

4.3

Velendammermeer

5762

3.2

Waal en Burg

8030

3.2

Waard-Nieuwland

2854

5.3

Westerkogge

6130

5.3

Westwouderpolder

4420

5.3

Wieringerwaard

2080

5.2

Wimmenummerpolder

4100

3.3

Woudmeer

3100

5.3

Woudweeren

5600

3.2

Wijde Wormer

5310

3.3

IJ doorn

5260

5.3

Zaandammerpolder

4610

3.3

Zeevang

5701

3.3

Zuidpolder

5761

5.3

Zwartedijkspolder

4240

5.3

Aardkundige waarden

De waarde die een gebied of perceel heeft voor archeologie en
cultuurhistorie van Noord-Holland en Nederland

AHN

Algemene Hoogtekaart Nederland

Beheerdersoordeel

Oordeel van rayon- en objectbeheerders van het hoogheemraadschap
over het functioneren van het (polder)watersysteem

Bescherming Wateroverlast
Noorderkwartier (BWN-studie)

Studie waarin een systematiek is ontwikkeld om polderwateren tot op
peilvak en boezemkaden tot op boezemkadevakken te normeren en te
toetsen op wateroverlast respectievelijk risico op kadebreuk

Biodiversiteit

Diversiteit aan planten- en diersoorten

CHW-kaart

Cultuurhistorische Waardekaart

Debiet

Aantal kubieke meters water dat een bepaald punt
per tijdseenheid passeert

Deelgebiedsplan

Uitvoeringsplan voor een polder of bemalingseenheid;
een uitwerking van het raamplan

DLG

Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Dynamisch peilbeheer

Bij dynamisch peilbeheer gaat het vooral om (min of meer) continu
anticiperen op de actuele weersomstandigheden en de
weersverwachting. De waterstand wordt dan verlaagd voordat de
regen is gevallen, zodat extra berging optreedt.

Faalkansenstudie

Zie Besch e rming Wateroverlast Noorderkwartier. Het onderdeel
faalkansen gaat over de normering en bestrijding van de wateroverlast

GBKN

Grootschalige Basiskaart Nederland. Hieraan zijn ook de kadastrale
gegevens gekoppeld

Groene en blauwe diensten

Groenfonds

Werkzaamheden door agrariërs die bijdragen aan een verbetering van
het water(kwaliteits)beheer
Onderdeel van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten dat zich
bezighoudt met het inzetten van fondsen om groene projecten van de
grond te krijgen

Helofyten

Waterplanten die boven het water uitsteken,
zoals Gele Lis en Lisdodde

ID

Identificatienummer (van een polder)

Interactieve uitvoering

Zodanige uitvoering van de raamplannen dat de betrokken inwoners
en andere belangengroepen vanaf het begin worden geïnformeerd en
betrokken

Inundatie

Onder water lopen of onder water staan

Kaderrichtlijn Water

Europese richtlijn die er voor moet zorgen dat de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater tot in lengte van jaren gewaarborgd
en bruikbaar blijft

KIB-verhouding
Kosteneffectiviteit

Verhouding tussen kosten en baten (dimensieloos getal)
Effectiviteit van de investering van het hoogheemraadschap. Dus
vooral verbonden aan de reductie van het risico op wateroverlast

Landschapsplan West-Friesland

Integraal ruimtelijk plan op regionaal niveau, tussen streekplan en

-~-

bestemmingsplan in

-LGN4

LandGebruikNederland versie 4; Kaart met het meest recente
(agrarische) gebruik

r-Naturiërbedrijf
Nutriëntenbelasting

Agrarisch bedrijf waar ook natuurdoelstellingen worden nagestreefd

-

Polderboezemwater

-

Belasting van het oppervlaktewater met voedingsstoffen
De hoofdvaarten in een polder die al het water uit aanliggende
peilvakken ontvangen en het water afvoeren naar het gemaal

PPS-constructie

Privaat/Publieke samenwerking

Provinciale Ecologische
Verbindingszone (PEHS)

Netwerk van natuurgebieden die ervoor moet zorgen dat organismen
in natuurgebieden zich kunnen verspreiden naar andere
natuurgebieden

1--

Scheg

Benaming voor een min of meer rechthoekig groengebied in de zone
tussen Hoorn-Enkhuizen

Sjanen

Benaming voor duinrel op Wieringen. Kleine sloot met
stromend zoet water.

Slimme stuwen

Stuwen die het debiet gelijk houden

STIVAS

Stichting voor de Verbetering van Agrarische Structuur.
Begeleidt projecten ter verbetering van de landbouw

STOWA

Stichting Onderzoek Waterbeheer. Onderzoeksbureau van de
waterschappen in Nederland
~-

Suppleren

Toevoegen

Voorloperprojecten

Projecten die in 2004 en 2005 al gericht zijn op de bestrijding van
wateroverlast in een concrete polder of peilgebied, waarin ervaring en
kennis wordt opgedaan met interactieve uitvoering

Watersysteem

Het geheel van water, waterbodem en oevers

1-- -

Watertoets

-

Waterparagraaf
f.-

Wateropgave

Het advies van de Waterbeheerder over nieuwe, ruimtelijke
ontwikkelingen (zowel voor streekplan als voor bestemmingsplan)
Onderdeel van het streekplan
-

----

Het geheel van acties die moeten worden ondernomen om de
wateroverlast te bestrijden

WBP2

Tweede Waterbeheersplan van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

