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Voorwoord

De aanleiding voor de gemeenten Enkhuizen en Medemblik en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier om een waterplan op te stellen is de wens om een gezamenlijke en
toekomstgerichte visie op het watersysteem in deze gemeenten te ontwikkelen.
Water neemt een steeds belangrijker functie in de openbare ruimte in waarbij de waterrecreatie
een belangrijk onderdeel vormt.

Het doel is de verschillende ambities, doelstellingen en taken op het gebied van water op
elkaar af te stemmen en te gaan samenwerken bij de realisatie. Het plan moet concreet
inhoud geven aan de realisatie van de gezamenlijke visie en de hieruit voortvloeiende
doelstellingen door middel van een integraal uitvoeringsplan.
Met een integraal waterplan wordt voorkomen dat er versnipperd waterbeleid ontstaat.
Belangrijk daarbij zijn de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water, de criteria
volgend uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het
Deltaprogramma.
Ten slotte is het waterplan een goede plek om invulling te geven aan water als ordenend
principe. Dit heeft als doel om water expliciet mee te wegen in de ruimtelijke ordening en in
nieuwe bestemmingsplannen.
In het voorliggende waterplan hebben gemeenten en waterschap afspraken gemaakt over de
waterthema s die zij in de komende tien jaar samen willen oppakken en hoe over en weer de
verantwoordelijkheden worden vastgelegd.
Wij verwachten met dit plan een duidelijke structuur te hebben gegeven hoe de water
gerelateerde zaken binnen het gebied worden aangepakt en die leiden tot een duidelijke
verbetering in de samenhang en samenwerking.
Enkhuizen, Medemblik, Heerhugowaard, mei 2016,
Wethouder G. Wijnne
Wethouder K. Kok
Wethouder dhr. H. Tigges
Hoogheemraad
Inhoudsopgave R. Veenman

-

Gemeente Enkhuizen
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Medemblik
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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1

Een waterplan met gezamenlijk doel
Een waterplan is een gezamenlijk plan van gemeenten en hoogheemraadschap. Daarin worden
alle aspecten van het water in samenhang bezien. Dit leidt tot een visie voor de komende twintig
jaar met een bijbehorend maatregelenpakket voor de komende tien jaar.
Visie
Onze gezamenlijke visie is dat de watersystemen die wij beheren, beantwoorden aan de eisen
voor de toekomst en bijdragen aan de gewenste (belevings)waarden in de omgeving.
Dat vergt een andere aanpak van het waterbeheer dan voorheen. In dit plan benadrukken wij
onze gezamenlijke inspanning die nodig is om een toekomstbestendig waterbeheer te
ontwikkelen. Een waterbeheer dat zich niet beperkt tot de technische aspecten van het
waterbeheer, maar zich voor zover nodig ook uitstrekt over het terrein van de ruimtelijke
ordening, ecologie en recreatie.
Het doel van het waterplan is om te komen tot een optimaal functionerend watersysteem tegen
maatschappelijk lage kosten en met een heldere taakverdeling.
Daarbij is duidelijkheid nodig over de verantwoordelijkheden in het beheren en onderhouden van
de watergangen in het stedelijke en landelijke gebied en van de watergangen in het
vaarroutenetwerk.
Het gebied
Het waterplan heeft betrekking op het hele watersysteem binnen de gemeenten Enkhuizen en
Medemblik (fig. 1), uiteraard voor zover van toepassing want we doen geen uitspraken over het
gemeentelijke grondgebied in het IJsselmeer.

Blad 1 van 46

Waterplan Enkhuizen - Medemblik
projectnummer 275649
31 maart 2016

Uitvoeringsprogramma
Vanuit deze visie is een uitvoeringsprogramma opgesteld, met maatregelen die genomen worden
om tot de gewenste situatie te komen. Het kan daarbij gaan om concrete maatregelen die een
knelpunt oplossen of een kans benutten. Maar het kan ook gaan om procesafspraken, zoals het
doen van nader
onderzoek. Dit
programma dient er
voor om elkaar
scherp te houden op
de uitvoering ervan.
Dat betekent onder
andere dat duidelijk
moet zijn welke
instantie
verantwoordelijk is
voor een bepaalde
activiteit. In reguliere
bestuurlijke en
ambtelijke
overleggen bewaken
de drie organisaties
vervolgens de
voortgang van de
uitvoering.

Totstandkoming en status
Om dit plan te maken is allereerst veel informatie verzameld. Informatie uit documenten, (bijlage
2) maar ook uit mensen (bijlage 3). Een klankbordgroep met betrokkenen uit het gebied, heeft
kansen en knelpunten aangegeven voor het water in het gebied en een ambtelijke (verbrede)
projectgroep heeft kennis uit de ambtelijke organisaties aangedragen. Zo kwamen de
belangrijkste aandachtspunten voor het waterplan in beeld. Deze informatie is geanalyseerd en
op waarde geschat. In een tweede ronde is met dezelfde mensen nagedacht over oplossingen.
Een stuurgroep bestaande uit bestuurders van alle drie de organisaties heeft bovendien de koers
bepaald.
Tegelijk met het maken van dit waterplan is voor geheel West-Friesland een gebiedsproces
gevoerd. De inhoud van dit waterplan is afgestemd op de voorlopige resultaten van het
gebiedsproces.
De gemeenteraden en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap (CHI) stellen het
waterplan vast. Aansluitend op het waterplan wordt een samenwerkingsovereenkomst gemaakt,
om de uitvoering van de maatregelen te borgen.

Blad 2 van 46

Waterplan Enkhuizen - Medemblik
projectnummer 275649
31 maart 2016

2
2.1

Van gebied naar visie
Plangebied
In het overwegend agrarische gebied liggen de twee historische stedelijke kernen Enkhuizen en
Medemblik, en zeventien dorpskernen met hun karakteristieke lintbebouwing. Het agrarische
gebruik is divers met melkveehouderijen, teelt van vollegrondsgroenten , tulpenbollen, en
andere sierteeltgewassen, en met diverse grootschalige glastuinbouwculturen. Uit de historische
zaadteelt is - in een deel van het gebied - de huidige omvangrijke bedrijvigheid van
zaadveredeling ontstaan. Andere bedrijvigheid is geconcentreerd op acht bedrijventerreinen bij
de diverse kernen.
De waterrecreant maakt intensief gebruik van het stelsel van vaarsloten. Het vaarnetwerk is
daarmee een economische stimulans van betekenis in het gebied. Veel bedrijvigheid in beide
gemeenten is gericht op de waterrecreatie. Vanwege het belang van de recreatievaart
concentreert zich daar de aandacht voor bereikbaarheid, vaardieptes, maaibeheer en dergelijke.

Enkhuizen en Medemblik omstreeks 1900.

Twee grote polders beheersen de waterhuishouding in het plangebied:
Polder de Vier Noorder Koggen omspant het westelijke deel van de gemeente Medemblik en
Polder Grootslag het oostelijke deel van die gemeente en de gehele gemeente Enkhuizen. (zie fig.
2) Beide polders slaan hun overtollig water uit op het IJsselmeer.
In tijden van watertekort kan van verschillende kanten water worden aangevoerd. Aan de
westkant bij Opmeer wordt water ingelaten vanuit de Verenigde Raaksmaat- en
Niedorperkoggeboezem. Aan de oostkant ligt bij Enkhuizen de waterinlaat vanuit het IJsselmeer.
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De onderstaande figuur (3) illustreert de bodemopbouw met de dwarsdoorsnede van de
ondergrond van het plangebied. Een aantal woonkernen – zoals Wognum en de zone tussen
Abbekerk en Opperdoes– zijn gesitueerd op oude zandige kreekruggen. Naast de kreekruggen
bestaat de bodem uit 10-15 meter dikke pakketten klei en veen. De kreekruggen en de meer
ingeklonken klei- en veenondergrond zijn bepalend voor het reliëf in het gebied.

Fig. 3: Schematische weergave van de bodemopbouw (Bron Geologische kaart van Nederland blad 19 West,
Rijks Geologische Dienst).
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Het Grootslag en de Vier
Noorder Koggen waren lange
tijd vaarpolders. In de jaren70 van de vorige eeuw zijn
grootschalige
ruilverkavelingen
doorgevoerd. Voor een
betere drooglegging van het
agrarische productieland zijn
de waterpeilen aanzienlijk
verlaagd. De vaarfunctie is
daarmee verdwenen. Een
deel van het oorspronkelijke
hoogwaterstelsel is echter in
stand gehouden ten behoeve
van de
hoogwatervoorziening langs
de bebouwing. Dit
hoogwaterstelsel vormt nu het uitgebreide recreatieve vaarroutenetwerk tussen Enkhuizen en
Medemblik.
Kenmerkend voor het plangebied is de lage ligging ten opzichte van het IJsselmeerpeil en het
boezemwaterpeil. Dat betekent dat dijken, zowel de primaire keringen langs het IJsselmeer als de
regionale dijken langs de boezem, van groot belang zijn.
In het plangebied liggen gebieden en linten van het Natuurnetwerk Nederland (zie fig.4). In de
onderstaande kaart van de provincie Noord-Holland zijn de locaties van het Natuurnetwerk
opgenomen. De blauwe linten zijn de waterverbindingen tussen de natuurgebieden bij
Immerhorn, Streekbos, De Weelen, Kooigebied, Groote Vliet en de waterberging Twisk. De
Kromme Leek is de doorverbinding vanuit het zuidwesten. Daarnaast ligt langs het
hoogwatercircuit het natuurgebied Egboetswater met de waterberging Hauwert.

Fig. 4: Groenprojecten (Bron: Provincie Noord Holland)
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2.2

Visie
Het hoogheemraadschap heeft de zorg voor het waterbeheer en het beheer over de dijken. Deze
taken hebben veel raakvlakken met gemeentelijk beleid als ruimtelijke ordening, recreatie,
riolering, et cetera. Vaak is de zorg voor het waterbeheer en voor de dijken randvoorwaardelijk
en richtinggevend voor deze gemeentelijke beleidsterreinen. Maar het kan ook andersom dat
gemeentelijk beleid van invloed is op de wijze waarop het hoogheemraadschap zijn zorgtaken
uitvoert. Deze onderlinge afhankelijkheid en betrokkenheid vraagt om een gemeenschappelijk
ambitie en samenwerking op de grensvlakken van hun taken.
We kunnen constateren dat de waterhuishouding (kwantiteit en kwaliteit), de dijken en de
riolering in beide gemeenten redelijk tot goed op orde zijn. Tegelijk kondigen zich belangrijke
watervraagstukken aan die steeds
prominenter worden in de
samenleving: een veranderend
klimaat, een stijgende zeespiegel,
een dalende bodem en dat alles bij
een toenemende welvaart en
economische waarde. Dat maakt
het waterbeheer een stuk
complexer dan in vroeger dagen.
Deze ontwikkelingen vragen van
betrokken overheden om daarop
te anticiperen door te zorgen voor
een toekomstbestendig
waterbeheer.
Veranderende patronen in de
samenleving, in
communicatiemiddelen en
maatschappelijke participatie
vragen om een grote onderlinge
betrokkenheid en een intensievere dialoog met elkaar. Door slim samenwerken is het mogelijk
om integraal en doelmatig het waterbeheer te versterken en te verbreden.
Aan de hand van het bestaande beleid en de wensen vanuit de bevolking en belangengroepen
leidt dit tot de volgende visie voor een toekomstbestendig waterbeheer van gemeenten en
hoogheemraadschap:

Onze VISIE
Gemeenten en hoogheemraadschap streven naar een
klimaatbestendig, robuust en veilig watersysteem met een groot
zelfreinigend vermogen dat aantrekkelijk, gezond en duurzaam
is ingericht met een hoge recreatieve- en belevingswaarde. In dit
streven zijn alle partijen betrokken en hebben daarin een eigen
taak en verantwoordelijkheid.
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Waar liggen de aandachtsvelden
In de onderstaande paragrafen werken we onze ambitie uit voor een tiental aterthe a s.
Daarbij zal de focus liggen op de wijze waarop gemeenten en hoogheemraadschap samen vorm
willen geven aan een toekomstbestendig waterbeheer elk op zijn eigen beleidsterreinen. Voor elk
thema werken wij dat verder uit. Daarbij kijken wij naar taken en verantwoordelijkheden, stand
van zaken, knelpunten, kansen, en oplossingen.

3.1

Klimaatbestendige leefomgeving
Ambitie
Wij streven naar een ruimtelijke inrichting van de leefomgeving waar de gevolgen
van de klimaatwijziging hanteerbaar zijn en de bevolking zich bewust is van de
mogelijkheid tijdelijke overlast te moeten accepteren.

Het klimaat verandert. Dat is een feit. Het blijkt uit de zachte en natte winters en de droge
zomers waarin het soms heel hard kan regenen. Met name tijdens grote clusterbuien blijkt dat
ons waterafvoersysteem en onze rioolstelsels daar niet altijd op berekend zijn. Dan komt er
water op straat en lopen riolen over. En bij langdurige warm weer kan in stedelijke gebieden
hittestress optreden. Dat alles tast de kwaliteit van de leefomgeving van steden en dorpen aan,
maar kan ook aanzienlijke schade veroorzaken.
Klimaatopgave in de leefomgeving
Het is onze ambitie dat wij in onze gemeenten voorbereid zijn op de effecten van deze
klimaatverandering. Dat vraagt nu al om een wijziging van ons denken en doen als het gaat om
de inrichting van de openbare ruimte, het nadenken over de locaties van vitale functies, het
aanpassen van het waterbeheer, et cetera. En het betekent dat
wij moeten nadenken over het integreren van de
klimaatadaptieve maatregelen in de reguliere investeringen bij
(her)inrichting van de openbare ruimte, wegbeheer,
groenbeheer, grondwaterzorg, rioolrenovaties om zo de extra
kosten in de hand te houden. Het vraagt van ons allemaal een
klimaatadaptieve i dset om de gevolgen van de
veranderingen van het klimaat in de stedelijke omgeving heel
direct te betrekken op het wonen, werken en recreëren in onze
gemeenten. Gemeenten en hoogheemraadschap zullen hierin
nauw samenwerken.
We zien dat als onze klimaatopgave en gaan voortaan met het
oog daarop meer aandacht besteden aan:

Regenwateropslag in parkeergarages






Klimaatadaptatief denken en doen: bewustwording in de ambtelijke en bestuurlijke praktijk
van de noodzakelijke maatregelen om de effecten van de klimaatverandering in te passen.
Waterrobuust bouwen: in de bouw en inrichting van stedelijke functies meer
reke i ghoude
et de ogelijkheid a atero erlast door olk- of dijk reuk .
Ruimtelijke inrichting: bij stedelijke (her)inrichting worden standaard de mogelijkheden
onderzocht voor maatregelen vanuit klimaatopgaven.
Bewustwording en zelfredzaamheid: voorlichting en onderwijs voor wat betreft watertekort
en wateroverlast.
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Uit een eerste globale inventarisatie is duidelijk geworden dat er
pote tiele risi o s zij . Voor eelde daar a zij het
hoogspanningsstation bij de Houtribdijk dat bij hevige regenval
onder water kan komen te staan, binnensteden die met
clusterbuien wateroverlast krijgen of bedrijventerreinen die
hittestressgevoelig zijn. In bijlage 4 en op de Kaart Klimaatopgave
in bijlage 9 hebben we deze eerste inventarisatie opgenomen. Wij
ille
eer i zi ht krijge i de risi o s die de effe te a de
klimaatverandering kunnen hebben en onderzoeken welke
maatregelen daarbij horen. Hier gaan we actie op ondernemen.
Regenwater doorlaatbare verharding

In dat verband doen wij de volgende
aanbevelingen:
a. Het ontwikkelen van een
klimaatvisie voor West-Friesland.
b. Het vormen van regionale
klimaatallianties en/of het
aanstellen van een
gemeentelijke
klimaatambassadeur.
c. Het ontwikkelen van een
klimaattoets of -protocol voor
gemeentelijke ruimtelijke
plannen en investeringen
vanwege het interdisciplinaire
karakter van klimaatadaptatie.

Deltaprogramma
In de landelijke deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft het
Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de ruimtelijke
inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te
maken. Alle overheden en marktpartijen hebben daar een
verantwoordelijkheid in. Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen hebben zich door de ondertekening van de
Bestuurso eree ko st Deltaprogra
a ge o
itteerd aa de
onderstaande ambities.
•

•

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de
ambitie dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk
klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en bij
(her)ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers
ontstaat voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is.
Klimaatbestendig- en waterrobuust inrichten is uiterlijk in 2020
onderdeel van het beleid en handelen van deze partijen, door
hun regionale en lokale ruimtelijke afwegingen de
waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van het eigen
plangebied te analyseren, de resultaten van deze analyse te
vertalen in een gedragen ambitie en een adaptatiestrategie met
concrete doelen en de beleidsmatige- en juridische doorwerking
van deze ambitie te borgen voor de uitvoering.
Ieder van de partijen geeft aan de overeengekomen
gezamenlijke ambitie invulling op basis van de eigen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Deltaprogramma
Met name op landelijk niveau is er veel
aandacht voor de effecten van de
klimaatverandering op onze samenleving.
In de bestuursovereenkomst
Deltaprogramma hebben alle overheden
•
afgesproken actief met de gevolgen van
de klimaatveranderingen aan de slag te
gaan, zie kader. Het hoogheemraadschap
speelt als waterbeheerder daarin een prominente rol om bij de gebiedsgerichte analyse de
waterrobuustheid en de klimaatbestendigheid van het gebied en de functies daarin te
waarborgen.
Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid en gaan daarom in de planperiode de klimaatopgaven
in beeld brengen en een adaptatiestrategie ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat de inrichting van
klimaatbestendige en robuuste watersystemen in 2020 is opgenomen in de klimaatadaptatiestrategie.
Maatregelen
 Gemeenten gaan samen met het hoogheemraadschap een stresstest uitvoeren
om lokale klimaatopgaven in kaart te brengen.
 Naar aanleiding van de uitkomsten van de klimaatstresstest maken beide
gemeenten een lokale adaptatiestrategie.
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3.2

Wateroverlast en watertekort
Ambitie
We streven naar een robuust en veerkrachtig watersysteem zodat de
schommelingen in het weer met te veel neerslag en langdurige droogte beter
kunnen worden opgevangen. Bij ontwikkelingen wordt daarom ingezet op een
ruimere inrichting van het watersysteem. Daarnaast wordt efficiënter gebruik
gemaakt van de aanwezige berging in het systeem voor de opslag van te veel aan
water en door een anticiperend peilbeheer.

Taken
Het hoogheemraadschap zorgt voor de waterhuishouding in stad en land. De gemeenten hebben
de verantwoordelijkheid voor het opvangen, bergen en
afvoeren van het teveel aan water in de openbare ruimte in
stedelijke gebieden naar het afwateringssysteem van de
waterbeheerder.
Dat betekent
dat het teveel aan water zodanig wordt afgevoerd
of tijdelijk geborgen zodat er geen wateroverlast
ontstaat;
bij watertekort kan er water worden aangevoerd
voor beregening en doorspoeling van watergangen.
Peilbeheer
De waterbeheerder zorgt ervoor dat dagelijkse waterstanden in de sloten en vaarten zoveel
mogelijk het door het waterschapsbestuur vastgestelde peil volgen (peilbeheer). Waar in de
praktijk de waterstanden te vaak afwijken van de vastgestelde peilen, is er reden om nader te
onderzoeken wat er aan de hand is. Op verschillende plekken in Medemblik en Enkhuizen kan het
peilregiem mogelijk geoptimaliseerd worden. In bijlage 5 is een aantal situaties opgenomen waar
dat speelt. In de peilbesluiten zullen deze peilen worden heroverwogen.

Gemaal Vier Noorder Koggen

In 2016 wordt een nieuwe peilbesluit voor de polder
Vier Noorder Koggen opgesteld. In de jaren daarna
worden de waterlopen in de polders doorgerekend op
minimale afmeting. De normprofielen worden
opnieuw vastgesteld in de legger en er zal een
oplossing worden gezocht voor de berekende
knelpunten in het hoofdwatersysteem. In bijlage 6 is
een aantal knelpunten in de Vier Noorder Koggen en
het Grootslag opgesomd met de mogelijke
oplossingen. Een aantal duikers onder diverse wegen
functioneert niet goed waardoor er problemen zijn
met aan- en afvoer. Waar dit tot haar taak hoort, zal
de gemeente dit oplossen (zie maatregel in bijlage 6).

Tegelijk bij het vaststellen van de peilen zal, in samenwerking met de natuurorganisaties, worden
onderzocht of en in hoeverre het mogelijk is om het waterpeil in natuurgebieden in de winter op
te zetten om deze in de zomer te laten uitzakken. Op die manier kunnen de natuurgebieden
dienen als spaarbekken in de zomer.
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Waterberging
Het waterschap anticipeert op de klimaatveranderingen door zijn waterhuishoudkundige
inrichting aan te passen (de wateropgave). Er is de laatste jaren al veel geïnvesteerd in
voorzieningen als berging van te veel aan water. In het Waterprogramma 2016-2021 heeft het
hoogheemraadschap opgenomen dat er in
2017 voldoende waterberging is
gerealiseerd zodanig dat alle polders
klimaatbestendig en robuust zijn ingericht.
De leidraad daarbij is dat het water zoveel
mogelijk wordt vastgehouden, geborgen
(tijdelijk parkeren) en pas daarna
afgevoerd.
Er zal dus voortdurend ruimte moeten
worden gevonden om het te veel aan
water tijdelijk te bergen. Het is nodig om
dit principe van een toenemende vraag
naar waterberging regelmatig met de
agrariërs te bespreken (zie par 3.10
samenwerking en communicatie). De
Waterberging
meest voor de hand liggende gebieden
voor waterberging zijn de laaggelegen
delen van het landschap. Echter deze locaties zijn vanwege mogelijk kapitaalintensief
grondgebruik niet altijd beschikbaar/geschikt. En bovendien, investeringen om wateroverlast op
te lossen moeten in verhouding staan tot de vermindering van de schade die wordt voorkomen.
Wanneer er dus plannen worden gemaakt voor nieuwbouwlocaties en bedrijventerreinen is het
noodzaak om voldoende gronden voor waterberging in de plannen op te nemen. Al dan niet in
het plan zelf of elders.
Het volledig uitsluiten van wateroverlast zowel in de woonkernen als in de buitengebieden door
bredere watergangen en grotere gemalen is technisch mogelijk maar niet altijd nodig. We zullen
er dus rekening mee houden dat er vaker wateroverlast kan optreden. We zullen burgers en
bedrijfsleven daarop moeten voorbereiden (zie ook paragraaf over communicatie).
Wateraanvoer
In het plangebied worden veel gewassen geteeld die sterk afhankelijk zijn van voldoende zoet
water. Daarnaast is er voor de vorstbestrijding in de fruitteelt aanvoer van veel zoetwater nodig.
Het blijkt dat het watersysteem deze vraag naar water ten behoeve van de vorstbestrijding net
aankan.
Samenvattend gaan wij ons in de planperiode richten op de volgende zaken (zie ook bijlage 9,
Kaart Waterhuishouding en Grondwater):
Maatregelen
 Peilen die niet of onvoldoende functioneren en/of niet goed passen bij de
grondfuncties worden opnieuw afgewogen. Een eventuele bijstelling van het peil
wordt vastgelegd in het peilbesluit.
 De waterlopen in de polders worden de komende jaren doorgerekend op knelpunten
en minimale afmeting. Er zal een oplossing worden gezocht voor de berekende
knelpunten in het hoofdwatersysteem.
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3.3

Waterkwaliteit en duurzaamheid
Ambitie
We vinden schoon en gezond oppervlaktewater erg belangrijk en werken er
gezamenlijk aan dat te bereiken door de wensen van het gebruik goed af te
stemmen op de eisen van de gebruiksfuncties van het water. Daarbij werken we
binnen de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.
Er wordt een gedifferentieerd onderhoudsbeleid gevoerd dat is afgestemd op de
functies en het gebruik. Bij de inrichting en het onderhoud van watergangen wordt
rekening gehouden met de waterkwaliteit, de waterrecreatie en de ecologische
functie van het water en de oevers.
Milieuvreemde stoffen horen niet in oppervlaktewater. Dat geldt voor
hormoonstoffen, medicijnresten, onkruidbestrijdingsmiddelen,
gewasbeschermingsmiddelen en dergelijke stoffen en ook voor een teveel aan
meststoffen.

Taken
Het verbeteren en behouden van een gezonde waterkwaliteit vereist voortdurende aandacht van
gemeenten en hoogheemraadschap. We hanteren daarbij de drietrapsstrategie voor een goede
waterkwaliteit (schoonhouden,
scheiden, schoonmaken) en de
waterketenbenadering. Daarbij
heeft het hoogheemraadschap de
wettelijke taak om voor de kwaliteit
van oppervlaktewater te zorgen. De
rol van de gemeenten in de
stedelijke gebieden op het gebied
van waterkwaliteit richt zich vooral
op de belevingswaarde van water in
stedelijk gebied (fonteinen, drijfvuil,
singels, historisch beeldbepalend
water). Daarnaast heeft de
gemeente als rioolbeheerder
invloed op de waterkwaliteit door
aantal en frequentie van
riooloverstorten dat op het
Ecozone Westrand Wervershoof
oppervlaktewater loost (zie ook par.3.6 Riolering en Waterketen).
Knelpunten waterkwaliteit
Enkele knelpunten in de waterkwaliteit doen zich voor:
In Enkhuizen is het wenselijk dat de duikers langs de Dirk Wierengalaan tussen de
Zwaluwweg en Meester Fluitmanstraat worden verruimd. Probleem daarbij is dat de
ka els e leidi ge i de aterga ge iet gezi kerd zij e lak o der e o e de
duikers liggen.
Aan de Tentsloot/ Waterleuning in Enkhuizen is een waterspeelplaats aanwezig waar in
de zomerperiode de doorstroming onvoldoende is en de waterkwaliteit te wensen over
laat.
Kopsloten in het stedelijke watersysteem spoelen soms onvoldoende door waardoor
deze gaan stinken, bijvoorbeeld in Abbekerk nabij de voetbalvelden en in Enkhuizen bij
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de Kastanjelaan/Berkenlaan. Bij herinrichting van deze gebieden zal dit worden
opgelost.
In bijlage 6 zijn enkele locaties opgenomen met riooloverstorten. Deze aandachtspunten
komen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) aan de orde.
Voor het overige doen zich geen specifieke knelpunten in de waterkwaliteit voor, behalve dan
dat er soms wat brak water in de sloten komt vanwege de zoute kwel onder de dijken door.
Kaderrichtlijn Water
Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze verplicht de waterschappen en
gemeenten ervoor te zorgen, dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde is.
Daarin zijn de afgelopen jaren al grote stappen gezet.
In de gemeenten Medemblik en Enkhuizen liggen de KRW-waterlichamen in polder het Grootslag
(enkele delen van de hoofdvaart) en in polder de Vier Noorder Koggen (een deel van de
hoofdwaterlopen en De Grote Vliet bij Onderdijk).
Hoogheemraadschap en gemeenten spannen zich in om de beoogde kwaliteit voor het
watersysteem en ecologie te realiseren. In de KRW-factsheets van het hoogheemraadschap
wordt daar uitgebreid over gerapporteerd. In bijlage 7 is een deel van de factsheets van de
waterlichamen opgenomen.
Natuurvriendelijke inrichting en onderhoud
In 2012 en 2013 zijn in de gemeenten Enkhuizen en Medemblik Ecoscans uitgevoerd waarbij op
116 respectievelijk 520 locaties de ecologische waarde en de belevingswaarde zijn onderzocht.
Uit deze onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van veel oevers onvoldoende is. Met name de harde
oeverbescherming, maar ook het intensieve onderhoud is hier debet aan. Waar mogelijk
stimuleren gemeenten en waterschap
de aanleg van natuurvriendelijke
oevers - in stedelijk en landelijk gebied.
Uit praktische en kostenoverwegingen
wordt de herinrichting van de oever
zoveel mogelijk gekoppeld aan de
vervanging van beschoeiingen. Voor
zover oevers worden aangelegd in het
kader van dit waterplan, zullen deze
door gemeente en
hoogheemraadschap elk voor de helft
worden bekostigd. Daar waar aanleg
van een natuurvriendelijke oever qua
ruimte geen oplossing biedt kan een
pilot worden gedaan om de
beschoeiing te vervangen voor een
oeverbescherming van stortsteen.

Natuurvriendelijke oever

In de planperiode staat het hoogheemraadschap meer plantengroei toe op plaatsen
waar het watersysteem voor de aan- en afvoer overgedimensioneerd is. Dat levert niet alleen
minder inspanning op voor de beheerder of een andere onderhoudsplichtige, maar zorgt ook
voor minder verstoring van de ecologie. Ook de belevingswaarde neemt toe (Waterprogramma
2016-2021).
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Natuurvriendelijke oevers en een extensiever onderhoud leveren een grotere biodiversiteit
(verscheidenheid aan flora en fauna) op en dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Medemblik
stelde i
de ota Beheer e iodi ersiteit, o lusies e aa e eli ge en de kadernotitie
"Biodiversiteit" vast. Een werkgroep zorgt ervoor dat de onderhoudsmaatregelen in het
wijkgroen waar mogelijk bijdragen aan een vergroting en verbreding van de biodiversiteit.
Uitgangspunt in Medemblik voor nieuwe woon- en werkgebieden of uitbreidingen daarvan gaat
worden dat in kadernotities en bestemmingsplannen de toepassing van natuurvriendelijke
oevers als duurzaamheidsitem wordt opgenomen.
Langs openbare oevers grenzend aan stedelijk water en water met hoofdfunctie natuur wordt in
principe geen harde beschoeiing meer aangelegd. Overleg met het Recreatieschap WestFriesland over de inrichting van de
watergangen moet nadelige gevolgen voor
de recreanten zoveel mogelijk voorkomen.
Het aanleggen van vissteigers kan de
bereikbaarheid van de oever vergroten.
Beheer en onderhoud van de steigers
zouden de visverenigingen op zich kunnen
nemen.
De ontwikkeling van een duurzaam
watersysteem van de Kromme Leek zou de
ecologische verbinding tussen de Groote
Vliet en De Weelen kunnen versterken. De
combinatie van verschillende functies van
de Kromme Leek (natuur,
landschapselement, vismigratie, recreatie)
bevordert een optimale natuur- en
recreatieve beleving van deze historische
veenrivier.
Enkhuizen heeft in 2005 de Beheervisie
waterlopen en oevers opgesteld. In dit
document is per deelgebied het gewenste
waterbeheer opgenomen. Bij het realiseren
van de inrichtings- en beheervoorstellen uit
het project Ecolint gaat de gemeente
Enkhuizen glooiende oevers (1:10) langs
vrijwel het gehele tracé van het Ecolint
aanleggen. (Zie kaartje hiernaast; bron:
Waterbeheervisie Enkhuizen 2005).
Visstandsbeheer
Een belangrijk aspect in het behalen van de Europese KRW-doelen betreft het verbeteren van de
mogelijkheden voor vismigratie. Barrières als gemalen, dijken en stuwen belemmeren de
vismigratie en een natuurlijke visstand aanzienlijk. In de planperiode van het Waterprogramma
(2016-2021) lost het hoogheemraadschap de vismigratieknelpunten op bij
Gemaal Vier Noorderkoggen,
Moolensloot Grootebroek,
Inlaat Immerhorn.
Het hoogheemraadschap zal de zes stuwen die op de kaart staan later vispasseerbaar maken. Zie
ook bijlage 9, Kaart Vismigratie.
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Vissen hebben in de winter overwinteringsplekken nodig. Dat zijn diepe plekken tot 1,50 m
waterdiepte. Er zijn momenteel te weinig locaties waar de waterdiepte toereikend is om te
dienen als overwinteringsplek voor vissen. In combinatie met het regulier baggeren realiseren
gemeenten en hoogheemraadschap
incidenteel diepe
overwinteringsplekken voor vis in
stedelijk water. Daarnaast komt het
voor dat in de Westerhavensluis dode
vis drijft.
Waarschijnlijk heeft dat te maken met
de
gesloten sluisdeuren. Met de
beheerder wordt overlegd om met de
bediening van de sluizen daar rekening
mee te houden.

Inlaat Immerhorn

mag worden voor een verhoging van de visproductie.

Voedselarm viswater
Vanuit de beroeps- en sportvisserij
wordt aangegeven dat het water te
voedselarm is. Vanuit de branche
wordt de vraag gesteld of beperkt en
op bepaalde locaties het water bemest

Voedselrijkdom van het water wordt echter algemeen gezien als een probleem: het veroorzaakt
grote eentonigheid en eenzijdigheid in de flora en fauna van het oppervlaktewater. Het beleid,
zowel regionaal, nationaal als internationaal, is erop gericht het water voedselarmer te maken en
zo de diversiteit en daarmee de stabiliteit van ecosystemen te vergroten. Dit lijkt consequenties
te hebben voor o.a. de visstand: minder (bio)massa en meer soorten vis. Het
hoogheemraadschap heeft als beleidsuitgangspunt dat het algemene belang vóór het individuele
belang gaat. Het bemesten van oppervlaktewater ten behoeve van de (sport)visserij is daar
strijdig mee. Alleen geïsoleerd oppervlaktewatersystemen (viskweekvijvers) bieden
mogelijkheden tot bemesting, uiteraard voor zover dat aan andere criteria voldoet, zoals die van
de Omgevingswet.
Duurzaamheid
Gemeenten en hoogheemraadschap hebben de ambitie om in het landelijke en stedelijke
ater eheer zo i
ogelijke ilieu elaste de oetstappe a hter te laten. Wij willen
volgens de principes van duurzaamheid het waterbeheer in stad en land uitvoeren en de burgers
daarin betrekken en mee nemen.
Dat betekent concreet dat
het hoogheemraadschap investeert in duurzame zuiveringstechnologie;
de keuze van type en hergebruik van materialen mede vanuit het
duurzaamheidsprincipe worden gedaan;
de asbest platen die in het verleden in Medemblik – en in mindere mate in Enkhuizen als oeverbescherming zijn toegepast in dit beleid niet passen. Het is nodig om deze vorm
van oeverbeschoeiing te saneren.
Alles overziende pakken wij in de planperiode voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de
ecologie de volgende zaken aan (zie ook bijlage 9: Kaart Vismigratie en Kaart Knelpunten
watergangen Enkhuizen).

Blad 14 van 46

Waterplan Enkhuizen - Medemblik
projectnummer 275649
31 maart 2016

Maatregelen
 Enkele duikers in Enkhuizen behoeven aanpassing in verband met kroos, zodat de
doorstroming beter wordt (bij de Dirk Wieringalaan, Tentsloot/Waterleuning,
Kastanjelaan/Berkenlaan).
 Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te bespoedigen maken gemeenten en
hoogheemraadschap in overleg met het recreatieschap kansenkaarten voor de aanleg
ervan. Enkhuizen volgt hierbij de beheersvisie waterlopen en oevers.
 Pilot uitvoeren door slechte beschoeiing te vervangen door een
stortsteenbescherming.
 Aanleg, beheer en onderhoud van vissteigers in natuurvriendelijke oevers regelen de
belanghebbenden (Recreatieschap West-Friesland, gemeenten, hoogheemraadschap
en visverenigingen) onderling.
 Overwinteringslocaties voor vissen worden tijdens het reguliere baggerwerk
aangelegd.
 Onderzocht wordt in hoeverre de Kromme Leek opgewaardeerd kan worden door
functiecombinaties van waterafvoer, natuur(historie), recreatie en landschap.
 De asbest oeverbeschoeiing in beide gemeenten worden gesaneerd e.e.a. in
combinatie met overdracht stedelijk water.

Blad 15 van 46

Waterplan Enkhuizen - Medemblik
projectnummer 275649
31 maart 2016

3.4

Grondwater
Ambitie
Gemeenten en hoogheemraadschap zetten zich in om structurele nadelige gevolgen
van de grondwaterstand te voorkomen en te beperken.
Taken
Sinds 2008 heeft de gemeente de zorgplicht voor het treffen van maatregelen in de openbare
ruimte van het stedelijk gebied om de negatieve gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen
of te beperken.
Het hoogheemraadschap
heeft de zorg voor het
ondiepe grondwater. Dat
gebeurt feitelijk door de
waterstanden met behulp
van gemalen op peil te
houden. Deze waterpeilen
zijn de randvoorwaarden
voor de hoogte van de
grondwaterstanden.
Op particuliere
eigendommen moet de
eigenaar zelf voor de
ontwatering zorgen. De
gemeente heeft de zorg om
het ingezamelde
grondwater te transporteren,
Fig.: 5: Verantwoordelijkheden grondwaterbeheer (Bron:
te bergen en/of te lozen op
Waterprogramma 2016-2021
oppervlaktewater.
Grondwateroverlast als gevolg van bouwkundige tekortkomingen en incidentele gebeurtenissen
vallen buiten de gemeentelijke zorgplicht.
Te hoge grondwaterstanden
Grondwateroverlast in stedelijke gebieden is door de vele mogelijke oorzaken vaak een lastig
probleem. Dat komt onder andere omdat het moeilijk is om inzicht te krijgen in
grondwaterstanden en grondwaterstromingen in de bebouwde kommen.
We streven er naar bestaande grondwaterproblemen op te lossen en te voorkomen dat nieuwe
ontstaan. In het plangebied doen zich concrete grondwaterproblemen voor:
 In woonwijken met onvoldoende ontwateringsmiddelen als sloten en drainage kan
grondwateroverlast voorkomen. Veel van die wijken zijn opgezet in de 70-er jaren van
de vorige eeuw. Bij het vervangen van het riool kan de aanleg van drainage een middel
zijn om grondwateroverlast op te lossen.
 In het centrum van de stadskern van Medemblik komt overlast van grondwater voor.
Dat heeft te maken met een combinatie van het IJsselmeerpeil, het niveau van de
bebouwing en het polderpeil.
 Er wordt regelmatig grondwateroverlast geconstateerd langs de IJsselmeerdijk ten
zuiden van Medemblik, bij Wervershoof en Andijk. Het betreft kwelwater veroorzaakt
door het peilverschil tussen binnen- en buitenwater. Er zijn geen plannen om daar
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vanuit het waterplan actie op te ondernemen, omdat het hier om lintbebouwing gaat
waar de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het treffen van maatregelen.
Volgens het Grondwaterzorgplan 2013-2016 van de gemeente Medemblik hebben delen
van de kernen Abbekerk, Sijbekarspel, Midwoud en Medemblik last van hoge
grondwaterstanden. Deze informatie is voor sommige locaties niet meer actueel. Met de
nieuwe peilenkaart en AHN (2014) kunnen de locaties met grondwateroverlast
geactualiseerd worden.

Klachten en vragen
Communicatie met burgers over het fenomeen grondwateroverlast is een belangrijk onderdeel
van het gemeentelijke grondwaterbeleid. De informatievoorziening vindt plaats bij het
beantwoorden van vragen en klachten. Bij eventuele klachten over nadelige gevolgen van de
grondwaterstand werken de gemeenten in alle redelijkheid mee aan oplossingen. Ook willen
beide gemeenten een duidelijk aanspreekpunt en adviseur zijn voor burgers en bedrijven over
zaken die het grondwater betreffen. Beide gemeenten onderzoeken of een regionaal waterloket
wenselijk is (zie ook par 3.10 over communicatie). Gemeente nemen ten aanzien van het ondiepe
grondwater in het stedelijke gebied een duidelijke regierol.
Om het bovenstaande vorm te geven heeft de gemeenten Medemblik een Grondwaterzorgplan
vastgesteld. De gemeente Enkhuizen actualiseert momenteel het Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP) met daarin aandacht voor grondwater.
Bovenstaande leidt tot de volgende activiteiten in de planperiode (zie ook bijlage 9, Kaart
Waterhuishouding en Grondwater).
Maatregelen
 Medemblik en Enkhuizen willen meer inzicht in de grondwaterstanden in de
bebouwde kommen. Dat betekent dat er naast de informatie uit Lizard van het
hoogheemraadschap er meer meetpunten en/of peilbuizen geplaatst zullen worden.
 Enkhuizen gaat onderzoek doen in de wijk Enkhuizen-Noord waar problemen
voordoen met de grondwaterstand.
 Medemblik gaat onderzoek doen naar grondwaterproblemen in stedelijke kernen.
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3.5

Waterveiligheid
Ambitie
Wij streven er naar dat naast een optimale technische veiligheid (voldoende sterke
dijken) er in de ruimtelijke inrichting meerlaags wordt gedacht en ontwikkeld en dat
de burgers zich daardoor meer bewust zijn van het leven onder de zeespiegel en de
conseque ties daar a i ra ps e ario s.
Taken
Enkhuizen en Medemblik liggen aan het IJsselmeer en worden beschermd door een primaire
waterkering (dijk). Het hoogheemraadschap heeft de zorg voor deze dijk. De kans op een
overstroming is klein (1:3000 per jaar), maar nooit geheel uit te sluiten. Daarom moeten we altijd
rekening houden met toekomstige dijkverzwaring. Dat betekent dat er altijd fysieke ruimte moet
zijn om een dijkversterking te
Meerlaagsveiligheid
realiseren. Gemeenten hebben als taak
Naast het voorkomen van een overstroming (eerste laag),
deze ruimtevraag vast te leggen als
richt de aandacht zich in dit concept ook op
zoge aa de rij ari gszo e-dijk i
gevolgenbeperking als een overstroming zich toch
de ruimtelijke plannen.

voordoet (tweede laag). Er is immers altijd een zogenoemd
'restrisico'. De omvang van dit restrisico wordt bepaald
door het verloop van een overstroming, het aanwezige
kapitaal en de hoeveelheid inwoners van een gebied. En
door de mate waarin vitale functies en kwetsbare objecten
al dan niet onherstelbaar worden getroffen. Het gaat dan
om energienetwerken (gas, elektra), de
drinkwatervoorziening en ICT, telecommunicatie- en
zorgvoorzieningen. Het al dan niet intact blijven van deze
sectoren is mede bepalend voor de omvang van een ramp
en de mogelijkheid tot relatief snel herstel nadien.

Meerlaagsveiligheid
Wat kunnen we nog meer doen aan
onze veiligheid dan dijken bouwen?
Daarvoor is het landelijk concept van de
meerlaagsveiligheid bedacht. Zie ook
het kader. Beide gemeenten liggen in
diepe polders die kapitaalintensief
worden benut. Sommigen schatten de
schade bij overstroming op € 33 miljard,
een extreem hoog bedrag in vergelijking
met de rest van Noord-Holland. Een overstroming leidt behalve tot de genoemde schade en
slachtoffers ook tot ontwrichting van de samenleving.

In de Meerlaagsveiligheid gaat daarom de aandacht ook uit naar het beperken van slachtoffers
en schade door aandacht te geven aan de vitale functies, de ruimtelijke inrichting en
bewustwording en zelfredzaamheid als onderdelen van de totale veiligheidsstrategie.
Vitale functies
Vitale functies, zoals ziekenhuizen, netwerken voor drinkwater, elektriciteit en
telecommunicatie, zijn in tijden van crisis van levensbelang. Kwetsbare functies
(zie foto trafostation Houtribdijk) zijn functies die bij overstromingen ernstige
schade aan mens, milieu of economie kunnen veroorzaken, zoals chemische
bedrijven.
Beperken van schade en slachtoffers
Door maatregelen te treffen in de ruimtelijk inrichting (bijvoorbeeld
compartimentering), kan het aantal slachtoffers en de hoeveelheid schade
worden beperkt (2e laag). Daarnaast is er in het concept van meerlaagsveiligheid
aandacht voor rampenbeheersing in de vorm van evacuatie en rampenplannen (3e laag). Ook aan
deze derde laag kan de ruimtelijke inrichting een bijdrage leveren, door bijvoorbeeld het
realiseren van vluchtroutes.
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Bewustwording en zelfredzaamheid
Hoe vreemd het ook klinkt in een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt: het
waterbewustzijn is in Nederland zeer laag. Dat
geldt ooral oor het e ustzij a de risi o s
die aan extreme neerslag en overstromingen zijn
verbonden. We willen de bewustwording en
zelfredzaamheid van burgers en bedrijven
versterken. Waar mogelijk trekken gemeenten
en hoogheemraadschap samen op (zie par 3.10).
Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud waarborgen de kwaliteit
van de dijken. Ook mag de sterkte ervan niet
negatief beïnvloed worden door activiteiten op
en direct naast het dijklichaam. Het waterschap
houdt daar toezicht op met behulp van de keur op de waterkeringen. Daarnaast past het
hoogheemraadschap het wettelijk verplichte instrument van de Watertoets toe om ruimtelijke
plannen te toetsen aan het belang van een - ook in de toekomst - veilige dijk.
Multifunctionele dijk
Het hoogheemraadschap ondersteunt innovatieve oplossingen waarbij multifunctioneel gebruik
van de waterkering bijdraagt aan de veiligheid.
Samen met partijen die zich hard maken voor een
bepaalde vorm van medegebruik voeren we een
aantal pilots uit. Deze geven ons inzicht in de
haalbaarheid van multifunctionele oplossingen, niet
alleen in technisch opzicht, maar ook in financieel,
maatschappelijk en bestuurlijk-juridisch opzicht.
Uiteindelijk vertalen we de ervaring uit de pilots
naar nieuw beleid (Waterprogramma 2016-2021).

Onze ambitie voor de planperiode gaat over de volgende zaken:
Maatregelen
 I de eiligheidsregio s i e tarisere ij sa e
et de pro i ie of itale e
kwetsbare functies voldoende zijn beschermd tegen overstromingen. Hierover gaan
we in gesprek met de betreffende eigenaren/beheerders.
 De gemeenten zullen ruimtereserveringen planologisch in acht nemen (opnemen in
bestemmingsplannen) om eventuele dijkverzwaringen in de toekomst mogelijk te
maken.
 Het hoogheemraadschap verbreedt de advisering in het kader van de watertoets met
waterveiligheidsaspecten. Daarbij wordt het principe van meerlaagsveiligheid
gehanteerd.

Blad 19 van 46

Waterplan Enkhuizen - Medemblik
projectnummer 275649
31 maart 2016

3.6

Waterketen en riolering
Ambitie voor waterketen en riolering
Daar waar technisch mogelijk en betaalbaar zamelt de gemeente het afvalwater in
en zuivert het hoogheemraadschap het rioolwater. Door samenwerking met alle
partijen in de keten wordt het transporteren en zuiveren tegen de laagste
maatschappelijke kosten gerealiseerd.
Taken
Het inzamelen van afvalwater is een algemeen bekende taak van de gemeente. Het zuiveren van
het rioolwater is de taak van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap sluit met de
gemeenten afvalwaterakkoorden waarin de afspraken staan over het overnamepunt van het
gemeentelijke rioolstelsel naar de persleiding van het hoogheemraadschap. In deze
afvalwaterakkoorden worden afspraken gemaakt over afkoppelen, onderzoek, afname van
hoeveelheden, calamiteitenzorg, aansluitingen en dergelijke. Met de gemeente Medemblik is al
een dergelijk akkoord gesloten. Voor de gemeente Enkhuizen moet dat nog gebeuren.
Knelpunten in functioneren van het stelsel
Gemengd gerioleerde stelsels in de woonkernen staan via overstorten in verbinding met het
oppervlaktewater. Bij een te veel aan regenwater:
lopen de overstorten over met als gevolg een tijdelijke verslechtering van de kwaliteit
van het oppervlaktewater;
verslechtert de grote hoeveelheid relatief schoon water op de zuiveringsinstallaties het
zuiveringsproces.
Wij streven ernaar om de vuillast te beperken door het aantal overstorten en de
overstortfrequentie op het oppervlaktewater te verminderen. In het wettelijk verplichte
(verbrede) Gemeentelijk Rioleringsplan hebben beide gemeenten hun rioleringsbeleid verwoord.
Modellering
Het algemene gevoel bij gemeenten en hoogheemraadschap is dat er meer inzicht nodig is in het
daadwerkelijk functioneren van de rioolsystemen tegenover de theoretische model-benadering.
Zi olle i for atie uit lope de eetprogra
a s zette aa o hier ee door te gaa .
Daarnaast hebben de gemeenten behoefte aan een benadering van de zuiveringstaak per
zuiveringskring tegenover de generieke benadering van het hoogheemraadschap. De benadering
per zuiveringskring sluit beter aan bij de inzamelingstaak van de gemeenten.
Afkoppelen
Het afkoppelen van de regenwaterafvoeren van de riolering in bestaande wijken is wenselijk
maar niet altijd mogelijk. De kosten kunnen aanzienlijk zijn als er geen oppervlaktewater in de
buurt is om het regenwater op te lozen. De gemeenten zijn daarom terughoudend met het
afkoppelen van wegen en dakafvoeren van het gemengde rioolstelsel. De doelmatigheid van het
afkoppelen zal altijd een belangrijk criterium blijven.
Zorg voor het buitengebied
Gemeenten hebben ook de zorgplicht voor het verzamelen en transporteren van afvalwater in
het buitengebied. Meestal zijn de huishoudens en bedrijfsgebouwen voorzien van een septictank.
Medemblik hanteert een smalle zorgplicht. In Medemblik lozen circa 640 percelen in
buitengebied nog via een septictank op het oppervlaktewater. Vooralsnog wordt dit niet als een
probleem gezien. Bij vervanging van deze septictanks moet worden voldaan aan de geldende
wet- en regelgeving.
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In Enkhuizen zijn de percelen in het buitengebied aangesloten op de riolering of hebben een
zuiveringsvoorziening (IBA).
Woonboten
In de kern Medemblik ligt één
woonboot met vergunning. In
Enkhuizen wordt een aantal
woonboten gedoogd, die
ongezuiverd lozen op het
IJsselmeer. Deze gedoogbeschikking
eindigt per 1 oktober 2016. Of na
deze datum ter zake zal worden
gehandhaafd is nog niet duidelijk.
Voor zover er woonboten zijn,
wordt gestreefd naar aansluiting op
het rioolstelsel.
Naast wat al in de vGRP s aan initiatieven wordt vermeld is het onze ambitie om in de
planperiode aan de volgende zaken aandacht te besteden:
Maatregelen
 Gemeenten en hoogheemraadschap voeren een gezamenlijk onderzoek uit naar
hydraulisch functioneren van de riolering (het gedrag van de rioolstelsels), naar de
invloed van rioollozingen op de kwaliteit van het watersysteem en op de na te
streven KRW-doelstellingen.
 Gemeenten en hoogheemraadschap streven naar een gezamenlijke
afvalwaterbenadering in de Westfriese waterketen en een regionaal afvalwaterplan
als visie op de waterketen en als paraplu voor GRP, BRP en BZP.

Blad 21 van 46

Waterplan Enkhuizen - Medemblik
projectnummer 275649
31 maart 2016

3.7

Waterrecreatie
Ambitie voor waterrecreatie
Ons streven is een vrij en toegankelijk stelsel van waterwegen dat door
verschillende waterrecreanten (varen, vissen, zwemmen) gebruikt kan worden
zonder overlast te veroorzaken voor andere medegebruikers en aanwonenden van
het water.
Gevaarlijke situaties en nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie
moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.
Beheer en onderhoud aan de recreatieve vaarroutes worden eenduidig geregeld,
gericht op een logische taakverdeling en laagst maatschappelijke kosten.
Taken
De waterrecreatie, en dan vooral het varen, is een belangrijke motor voor de regionale economie
en is beeldbepalend voor het gebied. Het versterken van deze identiteit heeft een hoge prioriteit.
Op gebied van recreatie zijn de gemeenten leidend. Bovendien is hierin een belangrijke rol
weggelegd voor het recreatieschap WestFriesland dat werkt in opdracht van de zeven
West-Friese gemeenten. Regionale maatregelen
zullen daarom zo mogelijk in regioverband
worden opgepakt en afgestemd.
Knelpunten
De bevaarbaarheid van het water wordt soms
gehinderd door onvoldoende waterdiepte en
slootbreedte, overdadige waterplantengroei en te
lage bruggen en duikers. Onderliggend probleem
is dat de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud is versnipperd en is verdeeld onder
gemeenten, recreatieschap, hoogheemraadschap
en derden. Er is behoefte om dit beter op elkaar af te stemmen. Daar waar het
hoogheemraadschap het water onderhoudt, gebeurt dit vanuit haar rol als functionele overheid.
Daarom wordt alleen onderhouden op voldoende
doorstroomprofiel en waterkwaliteit. In de praktijk gaat dit niet
altijd samen met de belangen van de recreatievaart.
Daarnaast speelt het probleem van de overlast van het
vaarverkeer (hard varen, golfslag, schade aan oevers en
voorzieningen). Met behulp van vaarsurveillance in combinatie
met vrijwilligers proberen gemeenten toezicht te houden en/of te
handhaven. Feitelijk zijn dit zaken van openbare orde. In het
waterplan wordt dit daarom niet verder meegenomen.
Vaarwater
In dit waterplan onderscheiden we twee soorten vaarwater: (Zie bijlage 9, Kaart Vaarwegen)
1. Netwerk kleine recreatievaart. Dit netwerk is van regionaal belang en het recreatieschap
doet het recreatieve beheer, op aangeven van de West-Friese gemeenten. Het
watersysteembeheer gebeurt veelal door het hoogheemraadschap (primair water).
2. Aansluitend water dat geschikt is om te varen. Dit water is lokaal van belang en ligt
meestal in stedelijk gebied. Het wordt meestal onderhouden door de gemeente
(secundair water) of het hoogheemraadschap (primair water).
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Naast deze vaarroutes bestaan er ook formele
vaarwegen, die dienen voor de beroepsvaart.
Deze blijven in het waterplan buiten
beschouwing, omdat ze in het gebied vrijwel
niet voorkomen.
Het is mogelijk het onderhoud van het water
te optimaliseren door het onderhoud in één
hand te houden en de meerkosten voor het
recreatief belang onderling te verrekenen.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen maai- en baggeronderhoud.
Maaionderhoud
Ten bate van de recreatievaart is op een aantal
trajecten in augustus een extra maaironde
nodig. Het hoogheemraadschap kan deze extra
maaibeurt uitvoeren op kosten van de gemeenten en/of recreatieschap.
1. Voor het netwerk kleine recreatievaart zou het hoogheemraadschap het onderhoud
kunnen uitvoeren op aanwijzen van het recreatieschap. Een eerste ruwe inschatting
levert op dat het gaat om 17 kilometer aan veel bevaren wateren en 3 kilometer aan
weinig e are atere . Naar er a hti g zij de eerkoste € 0,75 per meter per
maaibeurt en zullen de meerkosten jaarlijks a. € 5.
bedragen.
2. Voor het aansluitend water kan dezelfde afspraak worden gemaakt, zodra het
hoogheemraadschap hier het onderhoud uitvoert. In praktijk betekent dit dat dit kan
worden geregeld bij de overdracht van het onderhoud van het stedelijk water. Tot dan
zijn de gemeenten hier aan zet.
Het voorstel is om deze werkwijze te zien als een experiment en afspraken te maken voor een
periode van vier jaar. In het laatste jaar evalueren wij de werkwijze en maken wij afspraken voor
een eventueel vervolg.
Baggeronderhoud
Voor het baggeren is het mogelijk een zogenaamd
'brede-kijk-profiel' aan te wijzen. Wanneer
gemeenten het water eenmalig tot op dit profiel
uitdiepen, is het hoogheemraadschap bereid de
watergangen op deze diepte te onderhouden. Het
brede-kijk-profiel zou ten bate van de
recreatievaart een diepte van minimaal 0,8 meter
moeten hebben, met een baggerdiepte van
tenminste 1 meter. Ee
rede-kijk-profiel te
bate van de recreatievaart moet wel realistisch zijn
(onder andere een waterbreedte van meer dan 6
meter) en ook rekening houden met andere
belangen, zoals de ecologie en de staat van de
oeverbeschoeiingen.
Onze ambitie is om de volgende maatregelen uit te voeren:
Maatregelen
 Duidelijkheid geven over de status van vaarwater, met onderscheid tussen het
netwerk kleine recreatievaart en het aansluitende water van lokaal belang.
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Samenwerking zoeken in het wateronderhoud, ieder vanuit eigen rol en
verantwoordelijkheid, maar met oog voor efficiëntie.
Experiment aangaan om waar nodig een extra maaibeurt in augustus te houden voor
het netwerk kleine recreatievaart. Dit nader uitwerken in overleg met het
recreatieschap Westfriesland en de betrokken gemeenten.
Voor het aansluitende water worden afspraken over een jaarlijkse extra maaibeurt
gemaakt bij de overdracht van het onderhoud van stedelijk water.
Project starten over brede-kijk-profiel. Dat betekent analyseren welke wateren welk
rede-kijk-profiel toege eze ku e krijge , et oog oor a dere ela ge , zoals
de ecologie. Zo nodig worden vaarroutes aangepast. Afspraken worden vastgelegd in
een overeenkomst (eventueel aansluitend project op overname stedelijk water?).
Inventariseren (ook in de binnenstad) waar het wenselijk is om voorzieningen aan te
brengen voor dagrecreatie zoals pleisterplekken, boothellingen ten behoeve van de
verhoging van de kwaliteit van vaarwegennetwerk.

Overlast van waterplanten voor waterrecreatie
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wat de beste vorm en locatie
voor waterberging is. Wellicht
kan het water hierdoor een
meerwaarde krijgen voor de
omgeving en multifunctioneel
worden ingezet. Voor
waterbankzaken is een
gemeentelijk aanspreekpunt
aangewezen.

Een waterbank is een administratie waarin wordt
bijgehouden hoeveel openwaterberging er in de
gemeente is gerealiseerd bij allerlei ruimtelijke
ontwikkelingen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
kan met de waterbank worden bepaald of er nog
voldoende compensatie in de vorm van waterberging
aanwezig is of dat er weer waterberging in de
planvorming moet worden opgenomen. Dit gegeven is
belangrijke informatie in de watertoetsprocedure.

De gemeenten Enkhuizen en
Medemblik hebben reeds een
waterbank. De wens is om deze meer toekomstgericht in te zetten. Dat wil zeggen dat bij de
realisatie van waterberging tevens onderzocht wordt of het aantrekkelijk is om extra
waterberging te realiseren en dit als een waterbank te gebruiken voor toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen (zie kader).
Leefbaarheid
De Structuurvisie 2012-2022 van Medemblik haakt in op de belangen voor de agrarische sector
en op de ruimte die er dient te zijn voor waterrecreatie en natuur. Een speerpunt is de
vaarrecreatie in de polders. De Kromme Leek, Groote en Kleine Vliet, en De Weelen zijn
belangrijke dragers voor natuur- en ecologische doelstellingen. Nieuwe ontwikkelingen dienen
plaats te vinden zonder de biodiversiteit aan te tasten. Waar mogelijk worden kansen benut ter
behoud en versterking van natuurwaarden en recreatieve vaarroutes. Als strategisch thema
wordt onder meer agrarisch natuurbeheer in de omgeving van ecologische hoofdstructuren
genoemd.
In de Beheervisie waterlopen en oevers (2005) van de gemeente Enkhuizen heeft de gemeente
uiteengezet welke toegevoegde waarde het oppervlakte water heeft voor de leefbaarheid in de
stad en wat dat betekent voor het beheer van de watergangen. De gemeente heeft beleid
ontwikkeld voor watergangen met de functie waterbeheersing, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en
natuur en geeft daar momenteel uitvoering aan.
Bovenstaande onderwerpen leiden niet tot extra activiteiten in de planperiode van dit waterplan.
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3.9

Doelmatig onderhoud van (stedelijk) water
Ambitie
Het onderhoud van het water in stedelijke gebieden is versnipperd over
verschillende overheden en particulieren. Een betere taakverdeling kan
efficiëntiewinst opleveren. Uitgangspunten daarbij zijn dat gewerkt wordt
tegen de laagst maatschappelijke kosten en dat een heldere en logische
taakverdeling tussen de overheden geldt.

Knelpunten in taken
Het onderhoud van oppervlaktewater in het stedelijk gebied wordt gedeeltelijk uitgevoerd door
de gemeenten en door het hoogheemraadschap. Formeel zijn ook particulieren
onderhoudsplichtig. Dit leidt tot onduidelijkheid in de taakverdeling bij de betrokken organisaties
maar ook bij de burger. Vanuit de één-loket -gedachte en vanuit efficiencyoverwegingen is het
wenselijk dat het onderhoud van het water in stedelijke gebieden door één partij - namelijk het
hoogheemraadschap - wordt gedaan. Overname van het onderhoud van stedelijk water zal
gebeuren conform de beleidsnotitie
onderhoud stedelijk water van het
hoogheemraadschap. De gemeenten
Medemblik, Enkhuizen en het
hoogheemraadschap gaan in de
planperiode van dit waterplan een traject in
om tot deze overname te komen.
Streefdatum is 1 januari 2018, voor zowel
Enkhuizen als Medemblik. Vooraf vindt
hiertoe een inventarisatie plaats, waarna
het achterstallig onderhoud wordt
uitgevoerd (baggeren) en eventueel
aanwezige asbesthoudende materialen in
en rondom het water worden verwijderd
(ook bij particulieren).
Aanbevelingen beheer en onderhoud
De momenten van de maaibeurten in de watergangen dienen beter te worden afgestemd op
stadia van vegetatieontwikkeling van de waterplanten en niet op vaste maaidata. Daarbij is het
gewenst om het maaisel in stedelijke gebieden af te voeren. Dit bevordert een sneller herstel van
de vegetatie van de onderliggende bodem en voorkomt rotting en stank. In het kader van de
waterrecreatie is het wenselijk alert te zijn op het tijdig terugsnoeien van beplanting op de
waterkant zoals knotwilgen. Doorvaarbaarheid wordt in sommige gevallen belemmerd door
overhangende bomen en struiken. Het baggeren van de watergangen in stedelijk gebied is een
blijvende onderhoudsactiviteit die om voldoende depotcapaciteit vraagt. Voor beide gemeenten
is de depotcapaciteit bij het HHNK voldoende.
In het kader van de overname van het stedelijke waterbeheer ondernemen wij in de planperiode
de volgende activiteiten.
Maatregelen
 In het kader van de overdracht stedelijk waterbeheer worden de watergangen,
kunstwerken en toegankelijkheid geïnventariseerd inclusief het achterstallig onderhoud,
dat later wordt uitgevoerd.
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3.10

Samenwerking en communicatie
Ambitie voor samenwerking en communicatie
Om de doelen uit dit waterplan te realiseren tegen de laagst maatschappelijke kosten,
streven hoogheemraadschap en gemeenten naar een structurele samenwerking. Voor
een goede samenwerking is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken
essentieel. Het is van belang dat mensen elkaar weten te vinden, dat er duidelijke
aanspreekpunten zijn binnen de organisaties en dat men weet wie wat doet.
Voor burger en bedrijfsleven is er één loket voor meldingen en vragen op het gebied van
water. Wij maken onderling heldere afspraken over de afhandeling van vragen en
meldingen en de beantwoording ervan.
We steken nieuwe energie in communicatie en educatie om het leven met water voor
burgers en bedrijven vorm en inhoud te geven.
Coördinatie
Een transparante samenwerking werkt efficiënt en kostenverlagend. We mogen constateren dat
de sa e erki g steeds eter gaat. Ee alge ee aa da htspu t is dat de ollega s uit o ze
organisaties elkaar eerder betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Vooral bij plannen die in aanleg
en ontwerp raakvlakken hebben met inrichting, beheer en onderhoud van water. Wederzijdse
adviezen in de planvorming dienen beter te worden geborgd.
Waterteams
Ter verbetering van de samenwerking stellen wij twee afzonderlijke Waterteams samen,
bestaande uit ambtenaren van de gemeenten en het hoogheemraadschap. De Waterteams
fungeren als ambtelijk en bestuurlijk overlegplatform voor alle voorkomende waterzaken.
Belangrijke zaken krijgen op die manier ambtelijk halfjaarlijks en bestuurlijk jaarlijks aandacht.
Beide Waterteams stellen elk jaar een jaarplan en een voortgangsrapportage op over de ambities
en de acties uit het waterplan.
W-7
Medemblik en Enkhuizen maken deel uit van de zogenaamde W-7. Dat zijn zeven gemeenten van
West-Friesland te weten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggeland, Opmeer, Medemblik
en Hoorn, die op allerlei beleidsterreinen veel samenwerken. Zo maken deze gemeenten
gezamenlijk een gebiedsvisie voor het oostelijke deel van Westfriesland en hanteren deze
gemeenten dezelfde uitgangspunten voor hun zorgtaken op het gebied van hemelwater,
grondwater, afvalwater.
KCC
Alle drie de organisaties hebben een Klant Contact Centrum (KCC). Vaak staan de gemeenten het
dichts bij de stedelijke burgers en hebben zij daarmee de meeste contacten. De gemeenten
zorgen ervoor dat alle watergerelateerde klachten en meldingen via een adequate backoffice bij
de juiste organisatie/persoon terecht komen (het zogenaamde o-wrong-door pri ipe ).
Communicatie
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van het belang van water in de eigen
leefomgeving en het wonen onder NAP. We bouwen daarbij aan de bewustwording dat tijdelijke
wateroverlast onderdeel is van het leven onder zeespiegelniveau. Wij streven er daarom naar om
het water als levensvoorwaarde en als belevingswaarde onder de aandacht te brengen. Dit willen
we doen op een betrokken, betrouwbare, kostenbewuste en toekomstgerichte manier. Daarbij
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willen we verduidelijken waar onze taken en verantwoordelijkheden ophouden en die van de
inwoners beginnen. Denk bijvoorbeeld aan praktische onderwerpen, zoals het effect van
tegeltuinen op wateroverlast, het effect van het voeren van eenden op de waterkwaliteit en het
gebruik van de riolering.
Uitgangspunt is dat de communicatie plaatsvindt op een moment waarop inwoners ervoor open
staan. Dat is bijvoorbeeld bij een actualiteit, zoals een storm of clusterbui. Ook een aantal
activiteiten dat uit het waterplan voortkomt, leent zich voor actieve communicatie. Denk
bijvoorbeeld aan de recreatievaart, grondwatermaatregelen, natuurvriendelijke oevers en aan
resultaten van de klimaatstresstest. Bij de uitvoering van elke maatregel uit het waterplan zal bij
aanvang worden gecheckt of het consequenties heeft voor mensen in het gebied en of een
actieve communicatie zinvol is. Zo ja, dan wordt dit toegepast.
Daarnaast is het wenselijk een jaarlijkse communicatieactiviteit te organiseren over water. Dit
kan een losstaande activiteit zijn. Het lijkt echter beter om aan te sluiten bij de West-Friese
waterweken, want tijdens deze weken is er al veel aandacht voor waterrecreatie. Wij verkennen
wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
Educatie
Westfriesland heeft op educatief gebied een aantal sterke pijlers. Zo is er het Zuiderzeemuseum
waarvanuit veel watereducatie plaatsvindt, mede in samenwerking met het
hoogheemraadschap. Ook zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties actief met water- en
natuureducatie, zoals het IVN (https://www.ivn.nl) en de Witte schuur (http://www.mecdewitteschuur.nl. Wij zullen de samenwerking met deze organisaties opzoeken om zo de
educatie te optimaliseren.
Bovenstaande ambities en enkele communicatie-ambities uit de vorige paragrafen hebben wij
hieronder samengevat.
Maatregelen
 In beide gemeenten worden Waterteams samengesteld.
 Bij de uitvoering van elke maatregel uit het waterplan zal bij aanvang worden
gecheckt of het consequenties heeft voor mensen in het gebied en of een actieve
communicatie zinvol is. Zo ja, dan wordt dit toegepast.
 Wij gaan een jaarlijkse communicatieactiviteit organiseren rondom water, zo mogelijk
gekoppeld aan de Westfriese waterweken.
 Optimaliseren watereducatie door hierin samenwerking te zoeken met
vrijwilligersorganisaties en te behouden met het Zuiderzeemuseum.
Communicatieve maatregelen uit andere paragrafen
 Met het oog op de Klimaatadaptatie ondersteunen, stimuleren en adviseren
gemeenten bij initiatieven die woning/pand en leefomgeving beter bestand maken
tegen gevolgen klimaatverandering: hevige regen, droogte en hitte (uit par 3.1).
 De voortdurende vraag naar meer ruimte voor waterberging - vanwege de
doorwerkende klimaatverandering – bespreken wij regelmatig met de
grondgebruikers (uit: Wateroverlast en water tekort, par 3.2).
 Beide gemeenten onderzoeken nut en noodzaak van een regionaal grondwaterloket
en maken de burgers duidelijk hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van het
grondwater liggen (uit Grondwater, par 3.4).
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4

Wateragenda
Wij vertalen in dit waterplan de kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen zoveel mogelijk
integraal in een uitvoeringsprogramma van maatregelen. Niet alle oplossingsrichtingen zijn in dit
stadium al concreet genoeg om te combineren met andere opgaven. Nadere uitwerking van de
problematiek geeft daar meer inzicht in. Daarnaast zijn er knelpunten die enkelvoudig en
sectoraal kunnen worden opgepakt.

4.1

Kosten en kostenverdeling
Kostenraming en -verdeling
Zowel de gemeenten als het hoogheemraadschap initiëren maatregelen. Afhankelijk van de
verantwoordelijkheden is een kostenverdeling vastgelegd in het uitvoeringsprogramma (bijlage
8). In onderstaande tabel is het uitvoeringsprogramma samengevat.
Aan elke maatregel is een code toegekend met de volgende betekenis:
Noodzakelijk: (N) Hieronder vallen de (wettelijk) verplichte maatregelen en noodzakelijke
maatregelen die belangrijke knelpunten en problemen aanpakken.
Verstandig:
(V) Hieronder vallen de maatregelen die met betrekkelijk weinig meerkosten
gerealiseerd kunnen worden. Dit betreffen veelal maatregelen die kunnen
worden gecombineerd met andere maatregelen of lopende plannen en
projecten.
Ambitie:
(A) Hieronder vallen de maatregelen met een relatief hoog ambitieniveau. Dit
zijn maatregelen die op langere termijn kunnen worden gerealiseerd.
Met deze codering van noodzakelijk, verstandig en ambitie geven wij een prioritering aan de
uitvoering van de maatregelen.
Code

Maatregel

Totale kosten
incl. btw

3.1 Klimaatbestendige omgeving
N
Klimaat Stresstest uitvoeren
N
Adaptatiestrategie ontwikkelen
3.2 Wateroverlast en water tekort
N
Peilproblemen oplossen
N
Waterhuishoudkundige knelpunten oplossen
3.3 Waterkwaliteit en duurzaamheid
N
Verbeteren waterkwaliteit door aanpassing van
duikers
A
Kansenkaarten voor natuurvriendelijke oevers
V
Pilot uitvoeren door slechte beschoeiing te
vervangen door een bescherming van stortsteen
V
Vissteigers in natuurvriendelijke oevers aanleggen
V
Overwinteringslocaties voor vissen
A
Onderzoek opwaarderen van Kromme Leek door
integrale herinrichting
N
Saneren asbest oeverbeschoeiing
3.4 Grondwater
N
Monitoringsplan Grondwaterstand stedelijk gebied
N
Grondwateronderzoek wijk Enkhuizen-Noord
N
Grondwater onderzoeken in gem. Medemblik
3.5 Waterveiligheid
V
Overstromingsgevoelige functies inventariseren
N
Ruimtelijke reserveringen dijkverzwaring
N
Watertoets verbreden met veiligheid
3.6 Waterketen en riolering
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PM
PM

Gemeente
Enkhuizen
Enzd *)
Enzd

Kostenverdeling
Gemeente
HoogheemMedemblik
raadschap
Enzd
Enzd

Regulier budget
Regulier budget

Enzd
Enzd
100%
100%

Budget via vGRP

100%

Regulier budget
PM

Enzd
100%

Enzd

Enzd

PM
Regulier budget
€ 5.

100%
100%

100%
100%
50%

50%

PM

50%

50%

50%

PM
Budget via vGRP
Grondw.zorgplan

100%
100%

100%

PM
Regulier budget
Regulier budget

100%

100%
100%

100%
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N
Onderzoek functioneren rioolstelsels
V
Regionalisering afvalwater problematiek
3.7 Waterrecreatie
V
Vaarroutekaart differentiëren
N
Samenwerking vormgeven in onderhoud
watergangen t.b.v. varen
N
Experiment extra maaibeurt
V
Afspraken over aansluitend vaarwater
N
Project brede kijk profiel
A
Plan Recreatievoorzieningen aanleggen
3.9 Doelmatig beheer (stedelijk) water
N
Voorbereiden Overdracht stedelijk waterbeheer
3.10 Samenwerking en communicatie
N
Waterteams samenstellen
N
Communicatie over projecten
V
Aandacht voor water in jaarlijkse Westfriese
Waterweken
V
Samenwerking in Watereducatie
N
Ondersteunen/stimuleren/adviseren initiatieven
over klimaat-adaptatie
V
Communicatie waterberging met LTO
V
Onderzoek regionaal grondwaterloket

*)

Budget via vGRP
Regulier budget

100%
Enzd

100%
Enzd

€ 15.000/jr
Regulier budget
Regulier budget
€ 5.

Enzd
Enzd
33%
50%

Enzd
Enzd
33%
50%

0%
Enzd
33%

€

25.000

37.500

62.500

Regulier budget
Uit project
Regulier budget

Enzd

Enzd

Enzd

Regulier budget
Regulier budget

Enzd
Enzd

Enzd
Enzd

Enzd
Enzd

Regulier budget
Regulier budget

100%

100%

Enzd

Regulier budget
Regulier budget

5.000

100%

Enzd betekent: Elk naar zijn deel. Dit wil zeggen dat kosten worden verdeeld naar rato van het
aa tal k ’s waterga g of natuurvriendelijke oever of het voorkomen van projecten per gemeente,
etc.

In totaal hebben wij 33 maatregelen geformuleerd, waarvan 22 maatregelen uit bestaande
budgetten gefinancierd (kunnen) worden. Van zeven PM-maatregelen kunnen wij de kosten nu
nog niet ramen vanwege onvoldoende informatie. Van vier maatregelen hebben wij de kosten
wel geraa d: totaal € 80.000 waarvan € 5.
ten laste komt van de inventarisatie van de
Overdracht Stedelijk Waterbeheer.
Kostendekking -verdeling en planning
Nadat de in het uitvoeringsprogramma genoemde plannen zijn gemaakt en de onderzoeken zijn
uitgevoerd komt er meer zicht op de investeringen die mogelijk worden gedaan. Pas op dat
moment zullen daadwerkelijke kredietaanvragen worden gedaan bij de besturen van het
hoogheemraadschap en de gemeenten. Algemeen geldt dat het hoogheemraadschap van de
planvormingskosten 50% bijdraagt.
Gemeenten en hoogheemraadschap maken afspraken over de financiering van de maatregelen
wanneer er sprake is van een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De trekker neemt
daartoe het initiatief. In de tabel is voor de kostenverdeling een eerste aanzet gegeven. Omdat
we in de uitvoering te maken hebben met drie partijen (twee gemeenten en een
hoogheemraadschap) en de onderwerpen nogal verschillend van aard zijn, is het niet mogelijk
om nu al concreet de procentuele verdeling van de kosten aan te geven. Dat zal afhangen van
aard en type van het onderzoek of de uitkomsten daarvan. Wij hebben dat opgevangen door aan
te geven dat de kosten worden verdeeld volgens het principe: elk naar zijn deel.
De planning van deze 32 maatregelen is uiteraard afhankelijk van de beschikbare financiën en
personele capaciteit. De waterteams die de uitvoering van het waterplan gaan begeleiden,
bepalen jaarlijks de planning voor het komende jaar en zullen dus jaarlijks voorstellen doen voor
het vrijmaken van de noodzakelijke middelen.
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4.2

Toelichting uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma van het waterplan Medemblik-Enkhuizen omvat de maatregelen voor
de periode 2016 - 2026. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma ambtelijke voorbereid
(prioritering van de maatregelen) en bestuurlijk vastgesteld.
In bijlage 8 is een korte beschrijving opgenomen per maatregel, waarin is aangegeven:
 Naam van de maatregel/project/onderzoek etc.
 Beschrijving van de maatregel
 Verantwoordelijke instantie/trekker
 Andere betrokken partijen
 Een kostenindicatie
 Een kostenverdeling
 De relatie met andere projecten
De voorgestelde maatregelen komen voort uit overleggen met de projectgroep en zijn aangevuld
en verfijnd in overleggen met de klankbordgroep, verbrede projectgroep en stuurgroep.
Het uitvoeringsprogramma is niet statisch. De waterteams die in de planperiode zorgdragen voor
de realisatie van de maatregelen uit het waterplan, grijpen kansen waar die zich voordoen.
Mochten zich gedurende de planperiode kansen voor werk met werk of anderszins voordoen die
nu nog niet zijn voorzien, dan zullen de gemeenten en HHNK zich ervoor inzetten om daar alsnog
invulling aan te geven.
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Bijlage 1 Verklarende woordenlijst
Begrippen en definities:
Afkoppelen

Regenwater op een andere wijze dan via een afvalwaterketen
afvoeren. Het hemelwater wordt gebruikt, afgevoerd naar
oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem. In
nieuwbouwsituaties wordt gesproken van niet aansluiten.

Afvalwater

Water dat niet langer wordt gebruikt en bij voorkeur gezuiverd
in het watersysteem wordt gebracht. Hemelwater kan door
verontreiniging (op oppervlakken) of door vermenging met
afvalwater tot afvalwater verworden.

Afvalwatersysteem

Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische
werken.

Afvoer

Hoeveelheid water die per tijdseenheid uit een gebied komt of
door een gebied komt of door een waterloop stroomt.

Afwatering

Afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een
lozingspunt van het afwateringsgebied.

Berging

Het totaal volume van een waterpartij of technische voorziening
dat werkelijk water kan bevatten, of het niet gevulde deel van
het volume van een waterpartij of technische voorziening dat
werkelijk water kan bevatten.

Boezem

De boezem is een aaneengesloten open stelsel van meren,
kanalen en kleinere vaarten. Het boezemsysteem van de
Schermerboezem is vertakt in het grootste deel van NoordHolland ten noorden van het IJ. Het streefpeil op de
Schermerboezem is -0,50 NAP gedurende het hele jaar.

Drainage

Afvoer van water door de bodem, door buizen of door greppels
naar een afwateringsstelsel.

Gemaal

Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een
hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een
peilgebied op een bepaald peil.

Gemeentelijk
Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt
aangegeven waar welke rioleringsvoorzieningen zijn
gerealiseerd en nog worden gerealiseerd, en op welke wijze de
voorzieningen worden beheerd. Gemeenten geven in hun GRP
ook expliciet aandacht aan de zorgplichten voor grondwater en
hemelwater.
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Gemengd stelsel

Rioolstelsel dat zowel het huishoudelijk afvalwater als de
neerslag die valt op verhard oppervlak, met behulp van één
leidingstelsel afvoert.

Gescheiden stelsel

Rioolstelsel dat uit twee onafhankelijke leidingstelsels bestaat.
Via het ene leidingstelsel wordt het huishoudelijk afvalwater
afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met het
andere leidingstelsel wordt de neerslag van het verharde
oppervlak rechtstreeks naar het oppervlaktewater afgevoerd
(HWA-stelsel).

Grondwater

Al het zich in de bodem bevindende water. Hieronder vallen
hangwater, capillair water, freatisch water en water in dieper
gelegen pakketten.

Infiltratie

Neerwaartse verticale grondwaterstroom, bijvoorbeeld
regenwater dat in de bodem dringt. Wordt ook wel wegzijging
genoemd.

Kwel

Grondwater dat onder druk uit de grond komt. In het algemeen
ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een
hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

Meerlaagsveiligheid

Het concept meerlaagsveiligheid (MLV) is in 2008 in
het Nationaal Waterplan geïntroduceerd voor een duurzaam
ater eiligheids eleid. Deze e aderi g erkt i drie lage .
De eerste laag is preventie: het voorkomen van een
overstroming. De tweede laag richt zich op het realiseren van
een duurzame ruimtelijke inrichting van ons land. De derde laag
zet in op een betere (organisatorische) voorbereiding op een
mogelijke overstroming (rampenbeheersing). De basisvisie is dat
meerlaagsveiligheid uitgaat van een risicobenadering, waarbij
kansen en mogelijke gevolgen van overstromingen worden
bepaald.

Natura 2000

Dit is een samenhangend netwerk van (Europees) beschermde
natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162
gebieden.

Natuurvriendelijke
oevers (NVO)

Oevers waarbij naast de waterkerende functie vooral rekening
wordt gehouden met natuur en landschap. Ecologisch gezien is
deze oever een dynamische zone.

Overstort

Kunstwerk in het rioolstelsel waarmee overtollig rioolwater op
het oppervlaktewater kan worden geloosd.

OSW

Overdracht van het stedelijke waterbeheer van de gemeenten
naar het hoogheemraadschap.

Peilgebied

Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waar een
zelfde waterpeil heerst. Dit peil kan worden geregeld door een
gemaal of een stuw.
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Persleiding

Leiding waarin rioolwater onder druk wordt getransporteerd.

Rioolstelsel

Ondergronds buizenstelsel voor de inzameling en afvoer van
afvalwater en/of hemelwater.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)

Installatie waar rioolwater doorheen wordt gevoerd om te
worden ontdaan van (een deel) van de verontreinigende
stoffen.

TBO

Terreinbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer,
Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland.

Waterbeheer

Het geheel van activiteiten voor het bereiken en in stand
houden van de gewenste waterkwaliteit, waterkwantiteit en
inrichting en gebruik voor een deel van het watersysteem.

Waterketen

Het geheel van drinkwaterwinning en -productie,
drinkwaterdistributie en drinkwatergebruik,
afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en
afvalwaterzuivering. "Al het water dat door de buizen gaat".

Wateroverlast

Verzamelterm voor schade en ongemak door hoge
(grond)waterstanden door overvloedige neerslag en/of
onvoldoende ontwatering.

Waterplan

Plan waarin wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met alle
aspecten van het water.

Waterstand

De hoogte van het wateroppervlak ten opzichte van een
referentiehoogte.

Watersysteem

Het samenhangend geheel van grond-, oppervlakte- en
atmosferisch water.

Watertekort

In een bepaald gebied is minder water dan er nodig is voor
gewassen, industrie en/of drinkwater.

Zorgplicht

Per 1 januari 2008, met de inwerkingtreding van de Wet
gemeentelijke watertaken, is de algemene zorgplicht gesplitst in
een zorgplicht stedelijk afvalwater, een zorgplicht hemelwater
en een zorgplicht grondwater. De gemeente is dus nu
aanspreekpunt voor burger en bedrijf voor alle 'stromen'.
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Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen
Nr

Auteur

Titel

Datum

1

HHNK, F.M. Veerman

Dec 2013

2

HHNK

3
4

HHNK
HHNK

5
6

Gemeente Medemblik
Gemeente Medemblik

7
8
9
10

Gemeente Medemblik
Gemeente Medemblik
Gemeente Medemblik
Gemeente Medemblik

11

Gemeente Medemblik

12
13

Gemeente Medemblik
Gemeente Medemblik

Startnotitie Waterplan Enkhuizen
Medemblik
Ontwerp Waterprogramma 20162021
Deltavisie
Onderhoud Stedelijk
Waterbeleidsnotitie
Structuurvisie Medemblik 2012-2022
Beleidsnotitie duurzaam Medemblik
2012-2013
Masterplan Watersport
Groenstructuurplan 2011
Groenbeheerplan 2013
Grondwaterzorgplan gemeente
Medemblik
Nota Beheer e iodi ersiteit , PWF
en GL
Kadernotitie Biodiversiteit 2013
Verbreed Gemeentelijke
Rioleringsplan 2013-2016

14

Waterproof

Jan 2014

15

Waterproof

16

Gemeente Enkhuizen

17

Gemeente Enkhuizen

18

Gemeente Enkhuizen

19
20

Gemeente Enkhuizen
Kaart

21

7 Gemeenten
Westfriesland

22

Gemeente Enkhuizen

Ecologische beoordeling
Stadswateren Medemblik 2013
Ecologische beoordeling
Stadswateren Enkhuizen 2012
Gemeentelijk rioleringsplan
Enkhuizen 2011-2015
Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid Enkhuizen
Beheervisie waterlopen en oevers
gemeente Enkhuizen
Actualisatie Baggerplan Enkhuizen
Regionale vaarroutes Recreatieschap
Westfriesland
7c-Bijlage -3- Gezamenlijke
Uitgangspunten- rioleringsplannen –
WF oktober 2015
Stadsvisie Enkhuizen 2030

Blad 36 van 46

Nov. 2014
Okt. 2012
Mrt 2015
Febr. 2013
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Bijlage 3 Geraadpleegde personen/instanties
Klankbordgroep
Deelnemers:
Arie Schouten
Paul Kramer
Klaas Wim Jonker
Cor Spijker
Paul Baars
Jan Mol
Marco Schut
Hans Steltenpool
Jaap Buitenhuis
L. Hoek
Kees Ooijevaar
Melchior Luitwieler
Rob de Graaf
Jan Duijf
Egbert Baan
André Nieuwboer
J.C. Nolthenius
Do van Dijck
Tjalling James
Peter Raven

LTO Noord - West Friesland
Dorpsraad Abbekerk / Lambertschaag
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden
Dorpsraad Oostwoud / Midwoud
Dorpsraad Hauwert
Stadsraad Medemblik
Dorpsraad Wervershoof
Dorpsraad Wervershoof
Beroepsvisserij
Lomabrin (rondvaarten)
LTO Noord – West Friesland
Dorpsraad Oostwoud / Midwoud
Visstandbeheerscommissie
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
KHHV
Vereniging Koggeschuiten
Milieu Educatie Centrum De Witte Schuur
Landschap Noord Holland
Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling West-Friesland
KAVB LTO-Glaskracht

Verbrede projectgroep
Gemeente Enkhuizen:
Piet Kaagman
Thijs Bootsma
Marcel Kok
Iboyka Lode
John Dekker
Harry Meester
Jade Koster

Waterketen
Ruimtelijke Ordening (visievorming)
Ruimtelijke Ordening (visievorming)
Milieu en duurzaamheid
Werkzaamheden met deltavisie buitendijks
Beheerder groen
Communicatie

Gemeente Medemblik:
Koos Brouwer
Lars Blokker
Jan Schavemaker
Tom Peter Blom
Zefanja Hofman
John Neefjes

Waterketen, riolering en grondwater
Ruimtelijke Ordening (visievorming)
Ruimtelijke Ordening, Projectbureau
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Communicatie
Beheer en onderhoud groen

HHNK:
Rob Hotting
Emmelie Hogerheijde
Tjeerd Tolsma
Mart Borst

Thematrekker waterplannen
Communicatieadviseur
Peilbeheerder Vier Noorder Koggen Oost
Peilbeheerder Vier Noorder Koggen West
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Marco Bats
Annemarie van Diepen
Martien Koopman
Gerard Jonker
Jeroen Hermans
Ton Schermer
Mathijs van Beusekom
Anno Zeinstra,
Vincent Elings
Sandra Roodzand
Lieke Oomes
Dennis Bos
Recreatieschap West Friesland:
Karel Schoenaker

Peilbeheerder Grootslag
Peilbeheerder Grootslag/ VNK
Baggerbeheerder
Beheerder watersystemen
Hydrologisch adviseur /onderzoek (optioneel)
Grondwaterbeheer
Technisch adviseur waterketen
Beheerder waterkeringen en wegen (optioneel)
Beheerder waterkeringen en wegen (optioneel)
Technisch adviseur onderzoek en ecologie (optioneel)

Beleidsmedewerker
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Bijlage 4 Klimaat effecten en risico’s
Tijdens de ontwikkeling van het waterplan is een bijeenkomst georganiseerd over het thema
klimaatverandering. In deze bijeenkomst, die een brainstormend en verkennend karakter had,
zijn de volgende potentiele klimaat-knelpunten en kansen gesignaleerd:
Voor Enkhuizen:
 Bij stortbuien hebben Sprookjes Wonderland, het Zuiderzeemuseum en delen van de
binnenstad /winkelcentrum wateroverlast.
 Kunststoffabriek Pipelive Ned. B.V. aan de Flevolaan is bij wateroverlast een potentieel
gevaar: wat gebeurt er bij wateroverlast in deze chemische fabriek?
 Hoogspanningsstation bij Houtribdijk: is dit station wateroverlastbestendig?
 Veredelingsbedrijven liggen in lage gebieden. De opslag van producten zou watervrij moeten
gebeuren. Bij uitbreiding van deze bedrijven moet daarop worden gewezen.
 Bedrijventerreinen zijn hittestressgevoelig.
Maar er liggen ook kansen in Enkhuizen:
a. De toekomstige uitbreidingswijk Scheperswijk II zou nog klimaatbestendig moeten worden
gemaakt met het oog op waterberging.
b. Het recreatiegebied Enkhuizer Zand (REZ) wordt heringericht: een kans om dit gebied
klimaatbestendig te maken.
Voor Medemblik:
 Bedrijventerreinen zijn hittestressgevoelig.
 De lintbebouwing langs de IJsselmeerdijk in Wervershoof en Andijk heeft last van hoge
grondwaterstanden. Bij stortbuien kan de overlast alleen maar toenemen.
 Een kaart met wateroverlast bij een 100 mm- ui doet er oede dat er sprake is a
ater
op straat i de kernen van Medemblik, Wervershoof, Wognum en Nibbixwoud. Nader
onderzoek zal dat nog moeten uitwijzen.
 Het landbouwgebied dat ten zuid-oosten van Andijk ligt, heeft een tekort aan waterberging.
De volgende kansen in Medemblik worden genoemd:
a. Meer groen realiseren op bedrijventerreinen.
b. Stimuleringsregeling ten behoeve van het ontwikkelen van groene daken e.d. op
bedrijventerreinen.
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Bijlage 5 Vragen bij Peilvakken
De nummering correspondeert met de rode nummering op de kaarten.
2.

Medemblik: Tussenpeil tussen
sauna Oostwoud en Heemraad
Witweg klopt niet. Herstellen in
collectieve peilbesluitherziening.

3.

Medemblik
Balkweiterhoek
Zwaagdijk-West. Is
samenvoegen van
peilen mogelijk? Zie ook
actiepunten uit
peilbesluit
Drechterland.

4.

Enkhuizen ten oosten van Iepenlaan: de vraag is of dit tussenpeil nodig is? (Zie
actiepunten uit peilbesluit Drechterland.) Langs de Iepenlaan aan de westkant bevindt
zich een rioolgemaal van de gemeente waarvan het onzeker is of er zich een overstort
bevindt. Is punt van aandacht voor waterhuishouding en waterketen/riolering.

5.

Enkhuizen Wilhelminaplantsoen: volgens het nieuwe peilbesluit Drechterland heeft dit
plantsoen het IJsselmeerpeil. Aan haven-/IJsselmeerkant zit een inlaat en aan west/polderkant zit een inlaat. De gemeente bedient deze inlaten. Vragen zijn:
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a. is HHNK peilbeheerder;
b. zijn inlaten nodig voor
wateraanvoer/doorspoeling
binnenstad;
c. volstaat wateraanvoer/doorspoeling
in stedelijk gebied Enkhuizen (deze en
andere inlaten);
d. de inlaat tussen de haven en het
Wilhelminaplantsoen maakt onderdeel
uit van polderkering; kan/mag deze
inlaat wel openstaan?

6.

Medemblik Nesbos bij Onderdijk. Ligt buitende primaire waterkering achter
voorlandkering. Sloten in dit gebied staan in de legger (dijksloot, onderhoud HHNK) en
worden bemalen met Vopo-pomp door Recreatieschap West-Friesland. Voor dit gebied
moet in 2016 een peilbesluit worden opgesteld.

7.

Medemblik. Op de kaart
staan verschillende
peilafwijkingen die wel nr.
en peil hebben. Vraag is of
dit peilafwijkingen moeten
zijn of aparte peilgebieden.
Bij peilafwijking geen apart
nr. en peil aangeven, bij
peilgebied wel en dan is
HHNK verantwoordelijk voor
peilhandhaving. In het
peilbesluit van 2016 wordt
dit geregeld.

8.

Buitenmuseum Enkhuizen
ligt buitendijks achter
voorlandkering. Sloten staan in de legger (deels dijksloot, onderhoud HHNK, rest 4 x EIG)
en worden bemalen door het Buitenmuseum op het buitenwater. Voor dit gebied moet
nog een peilbesluit worden opgesteld.
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Bijlage 6 Waterhuishoudkundige knelpunten
1*)

Locatie
Westeinderweg,
Wognum

2

Westeinderweg
20, Wognum

3

Wadway,
Wognum
Sportlaan,
Wognum

4

5

Westerspoor
Wognum

6

Wadway en
Westeinderweg,
Wognum

7

Oude
Hoornseweg

8

Hoornseweg 27
t/m 37,
Wognum
Hoornseweg 37,
Wognum

9
10
11

12
13

14

Hoornseweg
27/29, Wognum
Dorpstraat 55,
Nibbixwoud

Zwaagdijk 264,
Zwaagdijk
Zwaagdijk 264
tot 282,
Zwaagdijk
Zwaagdijk 101
tot 229

Probleem
Bij droogte komt het water niet
aan het eind van het -1,40mNAP
peil.
Waterdoorvoer bij duiker slecht
en de duiker is vaak verstopt.
Oorzaak te kleine duiker;
verstopt. (Dit hangt samen met 1,
wanneer 1 opgelost dan minder
last.)
Riooloverstort. (Klachten
omgeving.)
Overstortdrempel rioolgemaal
Sportlaan beneden overlastpeil.
Bij iets hoger peil (circa 10 cm)
loopt het water het stelsel in.
Overstortdrempel riool te laag.
Bij iets hoger peil (circa 10 cm)
loopt het stelsel in.
Problemen aanvoer en afvoer
water door te kleine duikers. (C
belangrijk voor waterafvoer
Bloesemgaerde.)
Duiker vaak verstopt. Betreft een
vierkante houten duiker die te
klein is.
Doorstroming duikers slecht door
te kleine afmeting duikers.
Peilvak staat niet apart op kaart
en heeft geen inlaat, waardoor
het peil soms te laag is.
Gedoogde inlaat zonder afsluiter.
Overstort peilvak naar gemengd
rioolstelsel. Er is geen plaats waar
het gebied kan overstorten naar
een andere waterloop en daarom
is de afvoer op het stelsel.
Schotbalkstuw dient als inlaat.
Waterkwaliteitsprobleem.
Mogelijk door slecht werkende
septictanks of niet aanwezige
septictanks.
Zout water bij droogte.

Blad 42 van 46

Mogelijke oplossing
Vopo plaatsen of mogelijkheden bij
rotonde Tramweg.
Duiker vervangen.

Overstortdrempel inmeten en
aanpassen. (Andere
overstortdrempels in Wognum ook
onderzoeken en zo nodig
aanpassen.)
Inmeten en aanpassen.
Duikers vervangen.

Duiker vervangen.
Duikers vervangen.
Peilvak inmeten en inlaat plaatsen
achter Hoornseweg 37.
Afsluiter plaatsen en vergunnen.

Schotbalkstuw vervangen door
peilscheiding met inlaat.
Onderzoeken en mogelijk
handhaven. Zwaagdijk 266 heeft
kapsalon die loost op septictank,
kan dit?
(Nader onderzoeken, eerst met
bodemkaarten en mogelijk
aanvullende waterkwaliteit
onderzoek naar de oorzaak.)
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15

Korenmarkt,
Zwaagdijk
Marktweg,
Zwaagdijk

Riooloverstort, stort vaak over.

Waterberging
Boxweide
(eendenkooi),
Kooiland,
Wervershoof
Tuinstraat 45,
Hauwert
Tuinstraat 4749, Zwaagdijk

Wateraanvoer waterberging niet
goed.

20

Tuinstraat 43
t/m 45

21

Hauwert 36a,
Hauwert
Sijbekarspel

Wateraanvoer verloopt niet goed
omdat de waterlopen te krap zijn.
Zijn meer greppels.
Elementen duiker mogelijk uit
elkaar geschoven.
Vopo die nooit is aangesloten en
nooit is gebruikt. Merkwaardige
situatie.
Duikers onder de wegen slibben
dicht met bagger.

16

17

18
19

22
23

*)

Andijk, gebied
tussen Hornpad
en Oosterweg

Riooloverstort, stort vaak, of
grote hoeveelheden over.

Doorspoelen via inlaat Rijweg.
Onderhoud (baggeren en duikers
doorspuiten) zou de doorstroming
kunnen verbeteren.
Gemeente heeft aangegeven het
rioolgemaal te willen vernieuwen.
Hessing gaat eigen aansluiting
maken op persriool HHNK. Hierdoor
minder belasting van het
rioolgemaal.
Verbreden van waterstructuur en
nagaan of wateraanvoer via
tussenpeil anders kan.

Afsluiter inlaat niet zichtbaar.

Afsluiter opzoeken en herstellen.

Wegsloot wordt gevoed door
pomp op camping. Eigenaar
pomp onbekend. Pomp is
versleten.

Inmeten hoogte overstort nabij
Kromme Leek. Duiker onder
Tuinstraat door of eventueel bij
gewijzigde bestemming camping en
oppervlakteverharding waterloop
graven om peilen te verbinden.
Nagaan of verbreding mogelijk is.
Duiker herstellen door
particulier??? Handhaven.
Vincent neemt contact op met Leo
Broers. Vincent meldt hierover
terug.
Sloten baggeren en duikers
reinigen.

Nummering komt overeen met de nummers op kaart in bijlage 9: Kansen en knelpunten
waterhuishouding en grondwater.
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Bijlage 8 Uitvoeringsprogramma

code

Maatregel/Onderwerp

Beschrijving

Trekker

Betrokken
partijen

Kosten (excl.
BTW)

Kostenverdeling Relatie andere
projecten

Gemeenten gaan samen met het hoogheemraadschap een stresstest
uitvoeren om lokale klimaatopgaven in kaart te brengen.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de klimaatstresstest maken beide
gemeenten een lokale klimaat adaptatiestrategie.

Gemeenten

HHNK, ingezetenen

PM

Elk naar zijn deel

-

Gemeenten

HHNK, ingezetenen

PM

Elk naar zijn deel

-

Peilen die niet of onvoldoende functioneren en/of niet goed passen bij de
grondfuncties zullen worden herzien. Het hoogheemraadschap introduceert
hiervoor een lichtere peilherzieningsprocedure die jaarlijks kan worden
aangevraagd /toegepast.
Waterhuishoudkundige knelpunten worden opgelost nadat er een nieuw
peilbesluit is vastgesteld voor de polder Vier Noorder Koggen. Daarna zullen
de aangepaste situaties in de legger worden vastgelegd.

HHNK

Gemeenten

Regulier budget

HHNK

-

HHNK

Gemeenten,
ingezetenen

Regulier budget

HHNK

-

Enkele duikers in Enkhuizen behoeven aanpassing i.v.m. kroos, zodat de
doorstroming beter wordt (bij de Dirk Wieringalaan, Tentsloot/
Waterleuning, Kastanjelaan/Berkenlaan).
Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te bespoedigen maken
gemeenten en hoogheemraadschap in overleg met het recreatieschap
kansenkaarten voor de aanleg ervan. Enkhuizen volgt hierbij de Beheervisie
waterlopen en oevers (2005).
Pilot uitvoeren door slechte beschoeiing te vervangen door een bescherming
van stortsteen.
Aanleg, beheer en onderhoud van vissteigers in natuurvriendelijke oevers
regelen de belanghebbenden (Recreatieschap West-Friesland, gemeenten,
hoogheemraadschap en visverenigingen) onderling.
Overwinteringslocaties voor vissen worden tijdens het reguliere baggerwerk
aangelegd.
Onderzocht wordt in hoeverre de Kromme Leek opgewaardeerd kan worden
door functiecombinaties van waterafvoer, natuur(historie), recreatie en
landschap.
In de sanering van asbest oeverbeschoeiing is de praktijk momenteel dat de
gemeente saneert en dat HHNK voor de helft in de kosten bijdraagt. De
kosten voor het terugplaatsen van de beschoeiing is voor de grondgebruiker.

Enkhuizen

Gemeente,
bewoners

Budget via vGRP

Enkhuizen

-

Gemeenten +
HHNK

Recreatieschap

Regulier budget

Elk naar zijn deel

Recreatie voorzieningen
en visstijgers

Enkhuizen

HHNK, ingezetenen

Regulier budget

Enkhuizen

Gemeenten

HHNK,
Recreatieschap,
visverenigingen.
visverenigingen

PM

Gemeenten

Aanleg
natuurvriendelijke oevers
Aanleg
natuurvriendelijke oevers

MJP baggeren/ Regulier
Onderhoudsbaggerwerk
€ 5.

onderhoudsplichtige

Gemeenten in
stedelijk gebied,
HHNK in
buitengebied

HHNK, gemeenten,
bewoners

pm

Gemeenten 50% en
HHNK 50%

Medemblik en Enkhuizen willen meer inzicht in de grondwaterstanden in de
bebouwde kommen. Dat betekent dat er naast de informatie uit Lizard van
het hoogheemraadschap er meer meetpunten en/of peilbuizen geplaatst
zullen worden.
Enkhuizen gaat onderzoek doen in wijk Enkhuizen-Noord waar problemen
voordoen met de grondwaterstand (dit onderzoek loopt al).
Medemblik gaat onderzoek doen naar grondwaterproblemen in stedelijke
kernen.

Gemeenten

HHNK

pm

Elk naar zijn deel

-

Enkhuizen

HHNK

Budget via vGRP

Enkhuizen

-

Medemblik

HHNK

Via grondwaterzorgplan

Medemblik

-

I de eiligheidsregio s i e tarisere ij sa e
et de pro i ie of itale
en kwetsbare functies voldoende zijn beschermd tegen overstromingen.
Hierover gaan we in gesprek met de betreffend eigenaren /beheerders.
De gemeenten zullen ruimte reserveringen planologisch in acht nemen
(opnemen in bestemmingsplannen) om eventuele dijkverzwaringen in de
toekomst mogelijk te maken.
Het hoogheemraadschap verbreedt de advisering in het kader van de
watertoets met waterveiligheidsaspecten met inachtneming van het principe
van meerlaagsveiligheid.

Gemeenten

PM

Elk naar zijn deel

-

Gemeenten

HHNK, Provincie,
Veiligheidsregio NHNoord
HHNK

Regulier budget

nvt

-

HHNK

Gemeenten

Regulier Budget

nvt

-

Klimaatbestendige leefomgeving
N

Klimaat Stresstest uitvoeren

N

Adaptatiestrategie ontwikkelen

Wateroverlast en watertekort
N

Peilproblemen oplossen

N

Waterhuishoudkundige knelpunten
oplossen

Waterkwaliteit en duurzaamheid
N

Verbeteren waterkwaliteit door
aanpassing van duikers.

A

Kansenkaarten voor
natuurvriendelijke oevers

V

Pilot Stortsteen

V

Vissteigers in of bij natuurvriendelijke
oevers aanleggen

V

Overwinteringslocaties voor vissen

A

Onderzoek opwaarderen van Kromme
Leek door integrale herinrichting

N

Saneren asbest oeverbeschoeiing

HHNK/
gemeenten
Medemblik

HHNK,
Recreatieschap, TBO

HHNK/Medemblik:
50/50

Overdracht Stedelijk
waterbeheer
Aanleg NVO s, re reatie
voorzieningen,
vissteigers, etc.
Overdracht stedelijk
waterbeheer, regulier
onderhoud

Grondwater
N

Monitoringsplan Grondwaterstanden
in stedelijk gebied

N

Grondwateronderzoek wijk Enkhuizen
-Noord
Grondwater onderzoeken Medemblik

N

Waterveiligheid
V

Overstromingsgevoelige functies
inventariseren

N

Ruimtelijke reserveringen
dijkverzwaring

N

Watertoets verbreden met veiligheid

Waterketen en riolering
N

Onderzoek functioneren rioolstelsels

Gemeenten en hoogheemraadschap voeren een gezamenlijk onderzoek uit
naar hydraulisch functioneren van de riolering (het gedrag van de
rioolstelsels) en naar de invloed van rioollozingen op de kwaliteit van het
watersysteem.

Gemeenten

HHNK

Budget ia G‘P s

Gemeenten

Klimaatopgave,
waterberging

V

Regionalisering afvalwater
problematiek

Gemeenten en hoogheemraadschap streven naar een gezamenlijke
afvalwaterbenadering in de Westfriese waterketen en een regionaal
afvalwaterplan als visie op de waterketen en als paraplu voor GRP, BRP en
BZP.

Gemeenten,
HHNK

W7

Regulier budget

nvt

Klimaatopgave

code

Maatregel/Onderwerp

Beschrijving

Trekker

Betrokken
partijen

Kosten (excl.
BTW)

Kostenverdeling Relatie andere
projecten

Duidelijkheid geven over de status van vaarwater, met onderscheid tussen
het netwerk kleine recreatievaart en het aansluitende water van lokaal
belang .
Samenwerking zoeken in het wateronderhoud, ieder vanuit eigen rol en
verantwoordelijkheid, maar met oog voor efficiëntie.
Experiment aangaan om waar nodig een extra maaibeurt in augustus te
houden voor het netwerk kleine recreatievaart. Dit nader uitwerken in
overleg met het recreatieschap West-Friesland.
Voor het aansluitende water worden afspraken over een jaarlijkse extra
maaibeurt gemaakt bij de overdracht van het onderhoud van stedelijk water.
Project starten over brede-kijk-profiel. Dat betekent analyseren welke
atere elk rede-kijk-profiel toege eze ku e krijge , et oog oor
andere belangen, zoals de ecologie. Zo nodig worden vaarroutes aangepast.
Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst (eventueel aansluitend
project op overname stedelijk water).
Inventariseren (ook in de binnenstad) waar het wenselijk is om
voorzieningen aan te brengen voor dagrecreatie zoals pleisterplekken en
boothellingen ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van
vaarwegennetwerk.

Gemeenten,
(Recreatieschap)

HHNK, Recreatieschap

Regulier budget

-

Baggeren, maaien

Gemeenten,
(Recreatieschap)
HHNK
(Recreatieschap)

HHNK, Recreatieschap

Regulier budget

-

Baggeren, maaien

Gemeenten,
Recreatieschap

€ 15.000/jr.

Natuurvriendelijke
oevers

Gemeenten

HHNK

HHNK

Gemeenten,
(Recreatieschap)

Koste
aaie € , 5
per m, per keer.
Regulier budget

Gemeenten: elk naar
zijn deel,
HHNK: geen kosten
Gemeenten, elk naar
zijn deel.
Elk 1/3 deel

Gemeenten,
(Recreatieschap)

HHNK

€ 5.

Gemeenten: 50%

Vaarroutekaart

HHNK

Gemeenten

€ 125.000

Enkhuizen € 5.

-

Waterrecreatie
V

Vaarroutekaart differentiëren

N
N

Samenwerking vormgeven in
onderhoud watergangen tbv varen
Experiment extra maaibeurt

V

Afspraken over aansluitend vaarwater

N

Project brede kijk profiel

A

Recreatievoorzieningen aanleggen

Natuurvriendelijke
oevers
-

Doelmatig beheer (stedelijk) water
N

Voorbereiden Overdracht stedelijk
waterbeheer

In het kader van de overdracht stedelijk waterbeheer worden de
watergangen, kunstwerken en toegankelijkheid geïnventariseerd inclusief
het achterstallig onderhoud, dat later wordt uitgevoerd.

Mede
HHNK €

lik €

.5

.5

Samenwerking en communicatie
N

Waterteams samenstellen

N

Communicatie over projecten

V

Aandacht voor water in jaarlijkse
Westfriese Waterweken
Samenwerking in Watereducatie

V
N

Ondersteunen/stimuleren/adviseren
initiatieven over klimaat-adaptatie

V

Communicatie waterberging met LTO

V

Onderzoek regionaal grondwaterloket

In beide gemeenten worden Waterteams samengesteld, als ambtelijk en
bestuurlijk overlegplatform voor alle voorkomende waterzaken.
Bij de uitvoering van elke maatregel uit het waterplan zal bij aanvang
worden gecheckt of het consequenties heeft voor mensen in het gebied en
of een actieve communicatie zinvol is. Zo ja, dan wordt dit toegepast.
Wij gaan een jaarlijkse communicatieactiviteit organiseren rondom water, zo
mogelijk gekoppeld aan de Westfriese waterweken.
Optimaliseren watereducatie door hierin samenwerking te zoeken met
vrijwilligersorganisaties en te behouden met het Zuiderzeemuseum.

Gemeenten,
HHNK
Gemeenten,
HHNK

nvt

Regulier budget

nvt

Alle projecten

nvt

Uit project budget

nvt

Alle projecten

Gemeenten,
HHNK
Gemeenten,
HHNK

Organisatie
Westfriese Weken
HHNK, IVN, MEC

Regulier budget

nvt

nvt

Regulier budget

nvt

nvt

Met het oog op de Klimaatadaptatie ondersteunen, stimuleren en adviseren
gemeenten bij initiatieven die woning/pand en leefomgeving beter bestand
maken tegen gevolgen klimaatverandering: hevige regen, droogte en hitte
(uit par 3.1).
De voortdurende vraag naar meer ruimte voor waterberging - vanwege de
doorwerkende klimaatverandering – bespreken wij regelmatig met de
grondgebruikers (uit: Wateroverlast en water tekort, par 3.2).
Beide gemeenten onderzoeken nut en noodzaak van een regionaal
grondwaterloket en maken de burgers duidelijk hoe de
verantwoordelijkheden ten aanzien van het grondwater liggen (uit
Grondwater, par 3.4).

Gemeenten,
HHNK

Burgers, bedrijven,
HHNK

Regulier budget

nvt

Klimaatadaptatie

Gemeenten,
HHNK

LTO

Regulier budget

nvt

Klimaatadaptatie

Gemeenten

HHNK, Burgers,
bedrijven

Regulier budget

nvt

klimaatadaptatie
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Bijlage 9 Kaarten

Legenda
klimaatopgave
wateroverlast bij clusterbui
hittestress
kans om wateroverlast tegen te gaan

industriegebied

industriegebied

stedelijk gebied

industriegebied
waterberging op landbouwgebied
veredelingsbedrijven

recreatiegebied / REZ
kerende functie van de stadsmuur benutten

industriegebied

150 kV transformator

uitbereidingsgebied zaadteelt

stedelijk gebied

winkelgebied

stedelijk gebied

industriegebied

industriegebied
stedelijk gebied

industriegebied / chemie

!
°

50 kV transformator

C0

4-3-2016

NR

DATUM

CONCEPT

RB
WIJZIGING

GET.

OPDRACHTGEVER

GIS SPECIALIST

HHNK

R.H.G. Broekhuis
PROJECTLEIDER

R. de Lange

PROJECTOMSCHRIJVING

Waterplan Enkhuizen - Medemblik
KAARTTITEL

Kansen en knelpunten klimaatopgave

SCHAAL

1:60,000
FORMAAT

A3

DATUM

BLAD IN BLADEN

STATUS

WIJZ.NR

4-3-2016
CONCEPT

1 van 1

C0

www.anteagroup.nl

KAARTNUMMER

275649

Esri Nederland & Community Maps Contributors
R:\00275000\00275649\ArcGIS\Kaarten\20160120_275649_klimaatopgave.mxd

Legenda
knelpunten waterbeheer (*)

indicatieve knelpunten grondwater (2010)

2

duiker

bij de gemeente bekende overlastlocaties

5

riolering

kans op hoge grondwaterstanden obv droogleggingskaart

1

aan/afvoer

13

waterkwaliteit

9

waterpeil

kansen tav waterhuishouding
opzetten van het peil in het voorjaar in natuurgebied

(*) nummering zie bijlage 6 van het waterplan Enkhuizen - Medemblik
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Legenda
Vismigratieknelputen

(
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#

Overlekersluis

opgelost eind 2015
planning 2016 - 2021
lage prioriteit

Westerhavensluis (gemeente)
inlaat vm. VNK gemaal

gemaal Het Grootslag

gemaal Vier Noorderkoggen

Stuw (nabij Kleingouw)

stuw Vok Koomenweg

Inlaat Immerhorn
Molensloot Grootebroek
sluis Het Arkje

stuw Krommeleek
Stuw Krommeleek_west

!
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