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Kaderrichtlijn Water
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Aan de raad
> voorstel
In te stemmen met de aanpak voor de waterkwaliteit, zoals aangegeven in de nota “Samen werken
aan schoon water” en daartoe gedurende de planperiode (2009-2015) een jaarlijkse bijdrage
beschikbaar stellen van € 5.500,--.
> toelichting
Inleiding
Hierbij leggen wij u de nota “Samen werken aan schoon water” ter instemming voor mét de punten,
die de gemeente daaraan gaat bijdragen. In de nota staan de maatregelen ter verbetering van de
kwaliteit van het oppervlaktewater in Hollands Noorderkwartier. De nota met bijbehorende stukken
liggen voor u in de portefeuille ter inzage.
Samenwerking overheden.
De nota is het resultaat van een succesvolle samenwerking in 2007 van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, de gemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat in Hollands
Noorderkwartier. Het Hoogheemraadschap was trekker van dit gebiedsproces en er is samengewerkt
in vier deelgebieden: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Laag Holland en Noord-Kennemerland.
In stuurgroepen in ieder van deze deelgebieden waren alle overheden vertegenwoordigd en in
december 2007 hebben de stuurgroepen met de aanpak ingestemd. Alle stuurgroepen hebben ervoor
gekozen de samenwerking de komende tijd voort te zetten. Zij zullen zich richten op de besluitvorming
over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en zorgen dat de maatregelen worden uitgevoerd. Daarnaast
kunnen zij zich inzetten voor een bredere wateragenda: ruimte voor water (WB21), de stedelijke
wateropgave en samenwerking in de afvalwaterketen.
Uitgangspunt KRW.
Het gebiedsplan “Samen werken aan schoon water” is ontwikkeld in het kader van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is de Europese regelgeving, die de lidstaten verplicht uiterlijk eind
2009 in stroomgebiedbeheerplannen vast te leggen hoe een goede waterkwaliteit in 2015 (of later)
bereikt zal worden. De resultaten van gebiedsplannen in heel Nederland worden de komende tijd
samengevoegd tot een Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) per stroomgebied; voor ons is dat het SGBP
voor de Rijn. Hierin wordt aan Brussel opgegeven welke maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit worden genomen. Eind 2009 wordt dit SGBP ingediend. Opgegeven maatregelen zijn
resultaatsplichtig: Brussel controleert alle lidstaten of ieder zijn beloftes nakomt en deelt zonodig
sancties uit.
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Besluitvorming KRW.
Alleen die maatregelen worden in het SGBP opgenomen, waartoe de overheden afzonderlijk besluiten.
Alle overheden wordt daarom gevraagd in 2008 een besluit te nemen over de maatregelen, die zij
willen nemen en aan Brussel rapporteren; zo ook gemeenten. Hiervoor is de volgende planning
opgesteld:
• In 2008 wordt een raadsbesluit genomen, dat vóór 1 november 2008 gemeld moet worden bij
het Rijk om tijdig verwerkt te worden in het ontwerp -SGBP.
• Op 22 december 2008 gaat dit ontwerp -SGBP ter inzage, tegelijk met alle daarop betrekking
hebbende (ontwerp)plannen en -besluiten van alle betrokken overheden.
• Medio 2009 wordt het ontwerp omgezet in een definitief raadsbesluit, al dan niet gewijzigd naar
aanleiding van ingebrachte reacties. Vóór 1 november 2009 wordt dat gemeld bij het Rijk om
opgenomen te worden in het definitieve SGBP.
• Het SGBP wordt uiterlijk 22 december 2009 door het Rijk bij Brussel ingediend.
Maatregelen in onze
onze regio.
De meeste maatregelen voor het oppervlaktewater worden door het hoogheemraadschap genomen
en aan Brussel opgegeven. Het gaat vooral om inrichtings- en onderhoudsmaatregelen aan het
watersysteem en maatregelen aan de RWZI. Van gemeenten wordt het volgende verwacht:
1. Instemming met de gebiedsplannen. De gemeenten hebben meegewerkt aan het opstellen van de
gebiedsplannen en al ligt de uitvoering van de (extra) aan Brussel op te geven KRW -maatregelen
(resultaatsplichtig) bij het hoogheemraadschap, de plannen zijn samen ontwikkeld en keuzes zijn
door de stuurgroepen overgenomen. We hebben hiermee een gezamenlijke aanpak voor de
waterkwaliteit ontwikkeld en daarvoor wordt de instemming van alle gemeentebesturen gevraagd.
De gemeente Beemster ligt in het deelgebied Laag Holland en voor Beemster zijn de volgende
maatregelen opgenomen:
• Natuurvriendelijk schonen watergangen;
• Verwijderen kroos en drijflagen.
2. Uitwerken van het pakket beleidsmaatregelen. In de gebiedsprocessen zijn maatregelen benoemd
ter verdere beleidsontwikkeling.. Deze hebben onder andere betrekking op het KRW -proof maken
(aan de KRW eisen aanpassen) van plannen en het terugdringen van vuil –emissie op het
oppervlaktewater. Waar van belang kunnen gemeenten meedoen aan deze beleidsontwikkeling
(zie “Samenwerken aan schoon water”, hoofdstuk 3 onder het kopje “Beleidsmaatregelen in het
beheergebied”);
3. Instemmen en meedoen aan het onderzoeksprogramma (zie “Samenwerken aan schoon water”,
bijlage A ). Veel dingen weten we nog niet goed en daarover kunnen we nog geen opgave aan
Brussel doen. Om de volgende periode goed beslagen ten ijs te komen, moet er nu wél onderzoek
worden gedaan. Daarvoor wordt inzet van gemeenten verwacht, te weten mee doen én
meebetalen met een bijdrage van € 5.500 per jaar gedurende de (zesjarige) planperiode van
2009 tot 2015.
4. Het Hoogheemraadschap ondersteunen bij de uitvoering van haar maatregelen, bijvoorbeeld door
het voeren van de noodzakelijke RO-procedures. Als die nodig zijn wordt van gemeenten verwacht
dat zij daar volop aan meewerken. Zonder dat kan het Hoogheemraadschap het
maatregelenpakket voor onze gebiedsplannen niet uitvoeren.
5. Het consequent uitvoeren van het bestaande beleid voor waterkwaliteit (autonoom beleid) is een
stevige taak, voor gemeente (riolering bijvoorbeeld) én hoogheemraadschap, zo blijkt ook uit het
rapport. Goed uitvoeren daarvan is belangrijk voor de waterkwaliteit. Ook zit een belangrijke
gemeentelijke bijdrage voor verbetering van de waterkwaliteit in het integraal meenemen van
KRW –doelen via beheer- en inrichtingsmaatregelen bij nieuwe ontwikkelingen of nieuwe
afspraken over het beheer van watergangen (beheer oevers, wijze van baggeren).
Overleg maatschappelijke groeperingen.
groeperingen.
Gedurende het planproces is regelmatig overleg gevoerd met een klankbordgroepen met een grote
groep maatschappelijke organisaties (landbouw, natuurorganisaties, terreinbeheerders, recreatie,
KvK).
Financiën.
De kosten voor de onderzoeksmaatregelen voor deze gemeente bedragen € 5.500 per jaar van 2009
tot 2015 en zullen worden meegenomen in de begrotingen over die periode. Daarnaast ontstaan er
geen nieuwe financiële verplichtingen voor de gemeente.
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Door in uitvoering en beheer rekening te houden met de KRW kunnen mogelijk wel extra kosten
ontstaan. Deze worden opgenomen in toekomstige voorstellen. Een inschatting van de omvang
daarvan is nu niet te geven.
KRWKRW-aanpak grondwater.
De provincie Noord-Holland is trekker van de grondwateraanpak.
Bij schrijven van 28 april 2008 heeft de provincie een rapportage aan alle betrokkenen aangeboden,
waaronder de gemeenten, door middel van de hoofdnotitie detailanalyse KRW-grondwater NoordHolland maart 2008. Deze problematiek is voor een beperkt aantal gemeenten van belang
(binnenduinrand en met bodemverontreiniging). Met die gemeenten wordt door de provincie
afzonderlijk contact opgenomen.
Uit de hoofdnotitie blijkt, dat van deze gemeente geen specifieke inzet of bijdrage aan KRWgrondwater wordt gevraagd. Dit dient in een raadsbesluit te worden vastgelegd.
Wij stellen u voor in te stemmen met het vorenstaande, waartoe wij u bijgaand ontwerp-besluit ter
vaststelling aanbieden.

> juridische consequenties
(nog) niet van toepassing
> financiële consequenties
Gedurende de planperiode 2009 – 2015 dient jaarlijks een bijdrage van € 5.500,-- beschikbaar te
worden gesteld.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijks
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