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Samenvatting 
 

Voor u liggen de bevindingen van de evaluatie van het provinciale waterplan 2010-2015. In 2009 

hebben PS het voornemen tot evalueren formeel in het waterplan vastgelegd. De evaluatie richt zijn 

onderzoek op de doelen die voor 2040 zijn geformuleerd en de mate waarin aan deze doelen is 

gewerkt. De doelen uit 2009 zijn ‘de stippen op de horizon’ waaraan nu ongeveer vijf jaar door de 

betrokken overheden aan gewerkt is. De hoofdconclusies, deelconclusies en aanbevelingen van de 

evaluatie zijn bedoeld als bouwstenen voor de nieuwe Watervisie 2016-2021. Vandaar dat de 

evaluatie nu al gereed is. 

 

Aanpak 

Het waterplan omvat vele wateronderwerpen die voorzien zijn van doelen voor de lange termijn. In 

totaal zijn 76 lange termijn doelen geëvalueerd. De evaluatie is opgebouwd uit een kwantitatief deel 

en een kwalitatief deel. Daar waar mogelijk zijn doelen en doelbereik gekwantificeerd en meetbaar 

gemaakt. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in de Wateratlas Noord-Holland (september 

2014). Deze atlas is als bijlage 3 opgenomen.  

Voor de doelen die niet concreet meetbaar zijn, is gekozen voor een meer kwalitatieve aanpak en 

beoordeling. Hiertoe zijn interviews afgenomen en zijn gesprekken gevoerd. Ook is daarbij besproken 

of de geldende beleidsuitgangspunten en strategische doelen relevant zijn geweest. De uitkomsten 

van de wateratlas en de kwalitatieve aanpak komen samen in deze koepelnota. Ook is per doel de 

stand van zaken weergegeven (bijlage 2). 

 

Producten van de evaluatie 

De evaluatie bestaat uit drie producten: 

1. De koepelnota met de conclusies, deelconclusies en aanbevelingen die getrokken zijn uit de 

bevindingen van het kwantitatieve en kwalitatieve deel de evaluatie 

2. Stand van zaken lange termijndoelen 2040 met inzicht in de voortgang van de waterdoelen 

3. De Wateratlas Noord-Holland met data, beelden, analyses, conclusies over de meetbare 

doelen van de thema’s beschermen, benutten en beleven en beheren en aanbevelingen over 

de informatiehuishouding. 

 

Doelbereik 

Het vigerende waterplan 2010-2015 bevat veel provinciale ambities. Voor het behalen van de lange 

termijn doelen zijn we op de goede weg. Veel werk is verzet en men heeft tal van resultaten geboekt.  

Uitkomst van de evaluatie is verder dat de (meeste) lange termijn doelen nog steeds relevant zijn 

voor een goed waterbeheer. Deze doelen geven nog steeds een compleet en veelomvattend beeld 

van de toekomstige wateropgave. Tegelijkertijd wordt het totaalaantal doelen wel als erg veel 

gezien.  

De behoefte aan een integrale benadering bij de partijen binnen het waterveld en aan 

gezamenlijkheid richting andere beleidsvelden is onverminderd groot. Temeer omdat de binnenkort 

nieuw vast te stellen waterplannen van de verschillende waterpartijen zelfbindend zijn en gericht zijn 

op de eigen taken en bevoegdheden. En omdat de rol en betekenis van de wateropgave richting de 

ruimtelijke ordening groter wordt.  

 

Samenwerken 

Dat de provincie de kaders stelt, de regierol heeft en toezicht houdt en dat de waterbeheerders 

(mede) verantwoordelijk zijn voor het doelbereik vereist intensieve samenwerking. De 

waterbeheerders zijn immers verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering. Ook de verschillende 

rollen van gemeenten en rijk worden daarbij onderkend. De vastgelegde taken en rolverdelingen van 

de provincie, waterschappen, gemeenten en rijk dragen bij aan de complexiteit van de opgave die 

vanwege de vele onderlinge raakvlakken met samenwerking moet worden opgelost. 
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Informatiehuishouding 

De waterschappen hebben veel energie gestoken in hun eigen informatiehuishouding. Het 

verzamelen en rangschikken van de data om de lange termijn doelen van de provincie te meten ten 

behoeve van de evaluatie heeft desondanks veel moeite gekost. Het eerste testbeeld met stand van 

zaken doelbereik voor heel Noord-Holland in de vorm van een proeve van een wateratlas voor 

Noord-Holland is nu gereed (bijlage 3). De meerwaarde zit in het bij elkaar brengen en het 

toegankelijk en begrijpelijk maken van zeer veel data. Hiermee ontstaat een goede basis voor het 

periodiek meten van de voortgang en het voeren van het ‘goede’ gesprek hierover. Verdere 

verbetering en optimalisering van de provinciale informatiehuishouding is nodig. Dit vereist meer 

bewustwording en verdere aanpassing van werkwijze en techniek. 

 

Conclusies 

Op het niveau van de gehele evaluatie zijn 10 hoofdconclusies met 39 deelconclusies getrokken en 

verschillende aanbevelingen geformuleerd. Deze conclusies en aanbevelingen vormen de 

hoofdstukken en paragrafen in dit evaluatierapport. De hoofdconclusies zijn: 

1. De inhoud van het provinciale Waterplan 2010-2015 is complex, veelomvattend en doelgericht. 

2. De wateropgave vraagt om een (inter)bestuurlijk gedragen lange termijn agenda met 

bijbehorende doelen (2040). 

3. De wateropgave vereist extra aandacht voor de structurele samenwerking. 

4. De waterpartijen zijn op de goede weg voor het behalen van de doelen voor het jaar 2040. 

5. De provinciale beleidsuitgangspunten en de strategische doelen hebben als leidende principes 

gewerkt. 

6. Het belang van de waterinbreng in de ruimtelijke ordening neemt verder toe. 

7. (Het delen van) kennis en informatie is van groot belang. 

8. De provinciale informatiehuishouding om het doelbereik te meten begint vorm te krijgen maar 

is nog onvoldoende op orde. 

9. De Wateratlas Noord-Holland heeft een (potentiele) meerwaarde in het kwantificeren, meten 

en analyseren van het doelbereik. 

10. De normen die ten grondslag liggen aan de wateropgave zijn nodig en aan verandering 

onderhevig. 

 

Aanbevelingen 

De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

� Blijf in de nieuwe Watervisie 2016-2021 werken met lange termijn doelen en maak deze met 

behulp van indicatoren meetbaar. Maak een volwaardige Nulmeting voor de watervisie en 

monitor de doelen vervolgens op geëigende momenten. 

� Maak definitieve afspraken met de partners over aanpak en methodiek meting doelbereik en 

databeschikbaarheid ten behoeve van de provinciale informatiehuishouding en gebruik de 

uitkomsten voor sturing richting lange termijndoelen en voor het ‘goede’ gesprek. 

� Overweeg samen met de waterpartners nut en noodzaak van een (inter) bestuurlijke lange 

termijn agenda voor het herbevestigen van de lange termijn doelen 2040. Overweeg tevens 

een samenwerkingsagenda omwille van de provinciale regierol, de kosteneffectiviteit en de 

versterking van de integrale waterbenadering. 

� Vergroot de integraliteit binnen het waterveld verder door samenwerking rond projecten en 

gebieden en door koppeling van de verschillende waterproblemen met integrale oplossingen 

en gebruik daarvoor instrumenten als gebiedsgericht en programmatisch werken. Gebruik 

daarbij ook de bottom-up benadering.  

� Versterk tevens de waterinbreng bij de ruimtelijke ordeningsopgave door een eenduidige en 

volwaardige bijdrage te leveren bij de belangenafweging in de vorm van inzichten in de ernst 

en omvang van de wateropgave en mogelijke (ruimtelijke) oplossingen. Duurzaamheid en 

innovatieve concepten zijn daarbij relevante uitgangspunten met toegevoegde waarde.  
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Schema met de thema’s en subthema’s van het Waterplan 2010-2015 

 

 

 

 

Bestuurlijke thema’s 

Besturen 

Bewaken 

 

 

 

 

Inhoudelijke thema’s 
Aantal 

Subthema’s 

Beschermen 6 

Benutten en beleven 11 

Beheren 9 

Bijzondere gebieden 13 gebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Benutten en Beleven 

1. Zoetwatervoorziening 

2. Drinkwater 

3. Energie (warmte-koudeopslag) 

4. Beroepsscheepvaart 

5. Landbouw 

6. Bedrijfsleven en kennisinstituten 

7. Zwemwater 

8. Toerisme en recreatie 

9. Natuurgebieden en waterparels 

10. Cultuurhistorie 

11. Waterbewustzijn 

Beschermen 

1. Meerlaagse veiligheid 

2. Primaire waterkeringen 

3. Regionale waterkeringen 

4. Muskusrattenbestrijding 

5. Veiligheid buitendijkse gebieden 

6. Watercalamiteiten 

Beheren 

1. Grondwaterkwaliteit 

2. Grondwaterkwantiteit 

3. Oppervlaktewaterkwaliteit 

4. Vismigratie 

5. Oeverbeheer en –inrichting van 

de provinciale vaarwegen 

6. Waterbodems 

7. Wateroverlast 

8. Peilbeheer 

9. Stedelijk waterbeheer 

Bijzondere gebieden 

1. Noordzeekust 

2. MRA Amsterdam 

3. Westflank Haarlemmermeer 

4. Wieringerrandmeer 

5. Stelling van Amsterdam 

6. IJsselmeergebied 

7. Waddenzee 

8. Oostelijke Vechtplassen 

9. Bloemendalerpolder 

10. Horstermeerpolder 

11. Investeringsbudget Landelijk 

Gebied 

12. Noordzeekanaalgebied 

13. Groene Hart 
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Inleiding 

Aanleiding 

Aanleiding van de evaluatie van het vigerende provinciale waterplan 2010-2015 (PWP) is formeel 

vastgelegd in het plan zelf. Daarin staat opgenomen dat aan het einde van de looptijd van het PWP 

een evaluatie plaats moet vinden. Er heeft in 2012 een zgn. Midterm evaluatie plaats gevonden 

waarbij het accent lag op het evalueren van de korte termijn acties tot 2015. Voor deze evaluatie is 

de focus gelegd op het bereiken van de doelen die voor het richtjaar 2040 zijn geformuleerd. 

Doel en vraagstelling van de evaluatie 

Doel van deze evaluatie betreft het in beeld brengen, analyseren en concluderen van de mate van 

doelbereik van de lange termijn doelen 2040. 

 

Centrale vraag van deze evaluatie is:  

De eerste vijf jaar van de totale looptijd van 30 jaar van de gestelde lange termijndoelen voor de 

wateropgave zijn nu verstreken. Hoe staat de (totale) waterproblematiek er nu anno 2014 voor in het 

licht van de lange termijndoelen 2040?  

 

De onderzoeksvraag is ruim geformuleerd om breder inzicht te krijgen in het doelbereik dan alleen 

het deel waar de provincie voor verantwoordelijk is. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van de in 

2012 uitgevoerde Midterm evaluatie ‘samen werken aan de wateropgaven?'. De vervolg afspraken 

van deze Midterm evaluatie zijn eveneens meegenomen in deze evaluatieronde.  

Afbakening  

Het Waterplan bevat geen helder overzicht van de lange termijn doelen 2040. In eerste instantie zijn 

voor de evaluatie 90 lange termijndoelen uit het waterplan geïdentificeerd. Om de omvang van de 

evaluatie af te bakenen en in te perken is besloten om de lange termijndoelen van een aantal 

aanliggende beleidsvelden niet mee te nemen in de evaluatie. Het gaat daarbij om de subthema’s 

Beroepsscheepvaart, Bedrijfsleven en Kennisinstituten, Toerisme en Recreatie en Cultuurhistorie. In 

totaal gaat het om 14 lange termijn waterdoelen die niet zijn geëvalueerd. De waterdoelen van de 

beleidsvelden Landbouw en Natuur zijn vanwege de nauwe verwevenheid wel meegenomen en 

kwalitatief beoordeeld. Evenals de waterinbreng bij de 13 in het waterplan genoemde gebieden. 

Hierdoor resteren 76 lange termijn doelen 2040 (en gebieden) die zijn meegenomen. 

Aanpak 

De evaluatie bestaat uit een kwantitatief deel en een kwalitatief deel. De voor de evaluatie 

geproduceerde Wateratlas voor Noord-Holland vormt de weerslag van het kwantitatieve deel. Bij 

aanvang van de evaluatie is een evaluatiekader opgesteld met een inventarisatie van alle lange 

termijn doelen van het PWP en met daarbij een selectie en operationalisering van de doelen die met 

indicatoren meetbaar en dus kwantificeerbaar zijn. Dit is uiteindelijk voor 31 doelen van de 76 

doelen (en gebieden) het geval. Deze 31 kwantificeerbare doelen zijn vervolgens met behulp van 58 

indicatoren gemeten, geanalyseerd en van conclusies voorzien. Deze exercitie is gebeurd in een 

intensief en kortlopend proces met vele deskundigen waaronder die van de waterschappen. De 

wateratlas heeft niet op alle doelen en indicatoren tot voldoende en volledige informatie geleid. Het 

hier gepresenteerde resultaat is te bestempelen als een proeve van een Wateratlas.  

Parallel aan deze kwantitatieve doelmeting zijn ook de beleidsuitgangspunten, strategische doelen 

en de overige (niet-kwantificeerbare) lange termijn doelen door de verschillende deskundigen 

kwalitatief beoordeeld. In de bijlage 1 staat een overzicht van de geïnterviewde personen en de 

gebruikte vragenlijst. Ter voorbereiding van de interviews is tevens een conceptversie van de 

wateratlas meegegeven. Ook heeft tal van verhelderende en inzicht gevende gesprekken 

plaatsgevonden.  
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In de koepelnota komen de uitkomsten van de wateratlas, de interviews en de gesprekken bij elkaar. 

Het kwalitatieve deel van de evaluatie is gaande het proces een meer prominente rol gaan spelen. 

Voor elk van de 76 doelen zijn de volgende vragen op basis van de verschillende informatiebronnen 

zo goed mogelijk beantwoord. De resultaten staan in bijlage 2 Voortgang lange termijndoelen: 

� Is het doel nog actueel? 

� Zijn doelaanpassingen nodig?  

� Moeten doelen heroverwogen worden? 

� En wat is de voortgang tot nu toe? 

 

Vervolgens zijn op niveau van de gehele evaluatie 10 hoofdconclusies met elk een aantal 

deelconclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Deze hoofdconclusies vormen de 

hoofdstukken in dit evaluatierapport. De deelconclusies vormen de paragrafen. 

Producten van de evaluatie 

De evaluatie bestaat uit drie producten: 

1. De koepelnota met de conclusies, deelconclusies en aanbevelingen die getrokken zijn uit de 

bevindingen van het kwantitatieve en kwalitatieve deel van de evaluatie 

2. Stand van zaken lange termijndoelen 2040 met een samenvattend inzicht in de voortgang 

van de 76 waterdoelen 

3. De Wateratlas Noord-Holland met data, beelden, analyses, conclusies over de 31 meetbare 

doelen van de thema’s beschermen, benutten en beleven en beheren en aanbevelingen over 

de informatiehuishouding. 

Afstemming evaluatie en nieuw waterbeleid 

De resultaten van de evaluatie worden gebruikt als bouwstenen voor het nieuwe provinciale 

waterplan, de Watervisie 2016-2021. Verder dient de evaluatie als een eerste basis voor een 

nulmeting voor het nieuwe waterbeleid.  

De evaluatie van het vigerende waterplan en de voorbereiding van de nieuwe provinciale watervisie 

zijn parallel geschakeld. Dit om de inbreng van de uitkomsten van de evaluatie voor de watervisie 

mogelijk te maken. Feitelijk betekent deze aanpak wel dat de evaluatie niet aan het einde van de 

looptijd (december 2015) heeft plaatsgevonden maar ruim één jaar eerder met als direct logisch 

gevolg minder doelbereik.  

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1, 2 en 3 gaan in op de complexiteit en de gezamenlijkheid van de wateropgave en de 

samenwerking. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de voortgang van de lange termijn doelen.  

Hoofdstuk 5 gaat in op de rol en betekenis van de uitgangspunten en strategische doelen van het 

waterbeleid.  

Hoofdstuk 6 kijkt naar het belang van water in de ruimtelijke ordening.   

Hoofdstuk 7, 8 en 9 gaan in op het belang van het delen van kennis en data, het belang van data voor 

monitoring en evalueren, en hoever we daarin zijn. 

Hoofdstuk 10 tilt als thema het veranderlijke karakter van het normen gestuurde waterbeleid eruit.  

 

Het overzicht van de gehouden interviews met de nummering staat in bijlage 1. Bijlage 2 bevat de 

stand van zaken lange termijndoelen. Bijlage 3 bevat de Wateratlas Noord-Holland. 

Volledigheidshalve is het geëvalueerde waterplan opgenomen in bijlage 4.  
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1. De inhoud van het provinciale Waterplan 2010-2015 is complex, 

veelomvattend en doelgericht. 

1.1. De wateropgave is complex  

Het provinciaal waterplan is veelomvattend en bevat 6 thema’s en 39 subthema’s en gebieden (zie 

tabel 1). De meeste subthema’s zijn inhoudelijk vervlochten hetzij met andere waterthema’s als het 

om gebiedsgericht werken gaat hetzij met aanliggende beleidsvelden. Elk onderwerp behoeft zo zijn 

eigen mix van specialisaties en vakkennis. Sprekende voorbeelden van die inhoudelijke complexiteit 

met de aanliggende beleidsvelden zijn de wateropgave voor de agrarische sector en de wateropgave 

voor de natuur. Beide sectoren zijn sterk afhankelijk van de juiste waterkwantiteit en waterkwaliteit.  

 

Tabel 1 Samenvatting Waterplan 2010-2015  

Thema’s Aantal subthema’s  Aantal Lange 

termijn doelen 

2040 

1. Beschermen 6 18 

2. Benutten en beleven 7 25 

3. Beheren 9 17 

4. Bijzondere gebieden 13 13 

5. Besturen 0 3 

6. Bewaken 4 - 

Totaal 39 76 

 

Belangrijke gemeenschappelijke uitkomst op hoofdlijnen van de interviews is dat veel van het 

provinciaal waterbeleid nog als relevant wordt gezien en een compleet, veelomvattend beeld geeft 

van de wateropgave. Hier is dus nog veel herkenning en draagvlak voor. De behoefte aan een 

integrale benadering en gezamenlijkheid is onverminderd groot. Temeer omdat de verschillende 

waterplannen zelfbindend zijn en gericht zijn op de eigen taken en bevoegdheden. Dat de provincie 

de kaders stelt en toezicht houdt en dat de waterbeheerders verantwoordelijk zijn voor het 

doelbereik en beleidsuitvoering speelt een nadrukkelijke rol bij deze behoefte. Ook de verschillende 

rollen van gemeenten en rijk worden onderkend. Zo is Rijkswaterstaat de uitvoerder van het 

Nationaal Waterplan. De verschillende rollen, taken en bevoegdheden zijn via twee 

bestuursakkoorden en de Waterwet vastgelegd. De formele vastgelegde taken en rolverdelingen van 

de provincie, waterschappen, gemeenten en rijk draagt wel bij aan de complexiteit van de opgave[6]. 

 

1.2. Er is een groot aantal doelen voor de periode tot 2040 

Het waterplan bevat in totaal 90 lange termijn doelen
1
. Deze doelen zijn gericht op de planperiode 

tot het jaar 2040. Het Waterplan is hierin ambitieus en een kind van zijn tijd waarbij hoge 

verwachtingen waren ten aanzien van de effectiviteit van een benadering vanuit de brede, integrale 

beleidsinvalshoek. Hieraan is de afgelopen jaren structureel veel werk verzet en resultaten geboekt. 

Over het aantal doelen zijn verschillende uitspraken genoteerd. Hierin schuilt een dilemma. Zo komt 

uit de interviews als ‘rode draad’ naar voren dat 90 doelen te veel is om effectief uit te kunnen 

voeren. Anderzijds wordt de compleetheid en totaalbeeld van de opgave en het lange termijn 

perspectief voor de realisatie als grote pluspunten genoemd .  

 

                                                             
1
 Inclusief 17 doelen die buiten de evaluatie vallen. 
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1.3. Het waterplan bevat ook gebiedsgerichte doelen 

Het Waterplan kent naast de algemene lange termijn doelen ook gebiedsdoelen die specifiek van 

aard zijn. In totaal waren 13 gebieden in het kader van de provinciale structuurvisie aangewezen. De 

ambitie in de gebieden was dat de wateropgave en de ontwikkelingsopgave integraal en 

gebiedsgericht zouden worden gepland en uitgevoerd. Daartoe waren verschillende waterdoelen 

vastgesteld. Deze zijn niet meegenomen in de Wateratlas. In de afgelopen jaren is in een aantal 

gebieden veel energie gestoken. In tabel 2 is de mate van relevantie en voortgang samengevat, 

gebaseerd op een kwalitatief oordeel. In bijlage 2 is de stand van zaken per gebied toegelicht.  

 

Tabel 2 Mate van succes per gebied 

Bijzondere gebieden Relevantie 

doelen: actueel/ 

aanpassen/ 

vervallen 

Mate van voort- 

gang: volgens 

verwachtingen/ 

deels/niet/ 

niet bekend 

1. Noordzeekust   

2. Metropoolregio Amsterdam   

3. Westflank Haarlemmermeer   

4. Wieringerrandmeer   

5. Stelling van Amsterdam   

6. IJsselmeergebied   

7. Waddenzee   

8. Oostelijke Vechtplassen   

9. Bloemendalerpolder   

10. Horstermeerpolder   

11. Investeringsbudget Landelijk Gebied   

12. Noordzeekanaalgebied   

13. Groene Hart  Niet bekend 

 

Conclusie is dat de gebiedsgerichte benadering van de wateropgave een succesvolle inbreng mogelijk 

maakt maar niet vanzelfsprekend is. De waterinbreng bij de Metropoolregio Amsterdam (2) is recent 

geëvolueerd tot een zgn. Deltastrategie. Bij de Westflank Haarlemmermeer (3) was sprake van 

nieuwe inzichten en vertraagde planvorming. Bij het oostelijk Vechtplassengebied (8) zijn de water- 

en natuuropgave uiteindelijk geïntegreerd. Bij de Bloemendalerpolder (9) is sprake geweest van 

vertraagde planvorming. Bij het Groene Hart (13) heeft geen expliciete Noord-Hollandse 

waterinbreng plaatsgevonden. 

De gebieden Texel en Laag-Holland zijn in de interviews eveneens aangemerkt om vanuit 

wateroogpunt te bestempelen als bijzondere gebieden. Deze gebieden staan niet in het waterplan. 

 

1.4. Het waterplan strekt zich ook uit over andere beleidsvelden 

Het waterplan kent naast waterdoelen ook specifieke doelen voor 2040. Namelijk voor de 

aanliggende beleidsvelden zoals natuur en landbouw. Het waterbelang wordt dan net als bij de 

bijzondere gebieden op een indirecte wijze benoemd. De achterliggende gedachte is dat voor de 

doelrealisatie ook maatschappelijke partijen zoals agrariërs en natuurbeschermers hun bijdrage 

kunnen c.q. moeten leveren. De conclusie uit de interviews is dat het waterplan deze nieuwe 

ontwikkeling om maatschappelijke partijen te betrekken zeker meerwaarde heeft. De volledige 

toepassing ervan kan/zal de komende periode tot wasdom komen. Bij het proces van het 

Deltaprogramma zijn positieve ervaringen opgedaan [2]. 
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1.5. Aanbeveling  

Onderken de inhoudelijke complexiteit en herbevestig de benodigde integraliteit als uitgangspunt 

om de lange termijn wateropgave tot een goed einde te brengen. Onderken het belang van lange 

termijndoelen als stippen aan de horizon. Overweeg een gepast instrument zoals programmatisch 

werken voor het benodigde overzicht en samenhang in deze complexe en veelomvattende materie 

[7]. De gebiedsgerichte benadering in het programmatisch werken biedt de meeste perspectieven. 

Zowel voor de integraliteit binnen het waterveld als bij de inbreng en afweging in aanliggende 

beleidsvelden. 

2. De wateropgave vraagt om een (inter)bestuurlijk gedragen lange 

termijn agenda met bijbehorende doelen (2040). 

2.1.  Werken aan het watervraagstuk met behulp van een lange termijnvisie is 

nuttig en nodig. 

Uit de interviews komt als ‘rode’draad naar voren dat het werken aan het watervraagstuk met 

behulp van een lange termijnvisie nuttig en nodig is. Partijen onderschrijven het nut en de noodzaak 

van doelen als stippen op de horizon. Alle betrokken partijen achten de eerder in 2010 

geformuleerde en bekrachtigde doelen nog steeds van betekenis voor het richting geven aan het 

lange termijn beleid. Veel van deze doelen worden herkend als doelen voor de gezamenlijke opgave. 

De partijen zijn van mening dat deze doelen de benodigde duidelijkheid geven over de richting 

waarin gewerkt wordt. Om de gezamenlijkheid verder gestalte te geven is het nodig dat er afspraken 

komen over verdere invulling van de samenwerking en het afstemmen van de verschillende 

beleidslijnen en taken. Voorkomen moet worden dat iedereen aan zijn eigen programma blijft 

werken [8]. Als je het partnerschap zou willen vormgeven dan zou je dit bijv. kunnen doen via een 

geformaliseerde wateragenda waarbij dossiers worden benoemd en daaraan probleemhouders en 

trekkers koppelt. De dataverzameling kan hier een onderdeel van zijn [9].  

2.2.  Veel lange termijndoelen zijn nog actueel 

In tabel 3 is een overzicht gegeven van de mate van relevantie van de doelen. 59 doelen behoeven 

geen aanpassing en zijn nog actueel. Dat is het overheersende beeld dat uit de interviews, de 

gesprekken en de wateratlas naar voren komt. Dit zijn doelen op het gebied van beschermen, 

benutten en beheren die de kern vormen van het vigerend provinciaal waterbeleid. In bijlage 2 is per 

doel een nadere toelichting gegeven op de mate van actualiteit. 

 

Tabel 3 Relevantie van de lange termijn doelen 2040
2
 

Mate van relevantie  Bescherm

en 

Benutten 

en 

Beleven 

Beheren Bijzondere 

Gebieden 

Besturen Totaal 

aantal 

doelen 

Actuele doelen: geen 

aanpassing nodig 
15 20 14 9 1 59 

Aanpassen doelen: 

herformulering gewenst 
2 4 1 2 2 11 

Heroverwegen doelen 

 
1 1 2 2 -  6 

Totaal 18 25 17 13 3 76 

 

 

                                                             
2
 Zie bijlage 2 
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2.3.  Aanpassen of heroverwegen van enkele doelen is noodzakelijk  

Enkele lange termijn doelen (11x) dienen om verschillende, uiteenlopende redenen aangescherpt en 

verbeterd te worden. De redenen lopen uiteen van onduidelijke formuleringen tot vernieuwde 

inzichten. Zes doelen kunnen geschrapt worden
3
. 

De lange termijn doelen in het huidige waterplan waren niet meetbaar geformuleerd. Ook zijn geen 

concrete en meetbare indicatoren benoemd aan de hand waarvan (de ontwikkeling van het) 

doelbereik inzichtelijk kan worden gemaakt. 

2.4.  De provinciale verantwoordelijkheid was onvoldoende afgebakend 

Voor veel van de doelen in het huidige waterplan van de provincie Noord-Holland ligt de 

daadwerkelijke uitvoeringsverantwoordelijkheid in handen van derden (overwegend 

waterschappen). Hiervoor was in het waterplan geen expliciete aandacht. Ter voorkoming van 

onduidelijkheid is het goed om te benoemen wat dan exact de verantwoordelijkheid van de provincie 

Noord-Holland is en inhoudt, omdat zij altijd wel doelen nastreeft zonder direct verantwoordelijk te 

zijn voor de uitvoering.  

2.5. Afstemmen van het nieuwe beleid is nuttig en nodig 

In het licht van hun eigen beheerplan vinden de waterschappen het belangrijk dat zij tijdig bij het 

opstellen van de nieuwe provinciale watervisie zijn betrokken. Bij de wijze waarop de provincie nu 

bezig is met het opstellen van de watervisie is het volgens sommigen de vraag of de provincie niet te 

snel het proces wil afronden [9]. De afstemming vindt nu op een laat tijdstip in het gehele proces 

plaats. De tijdsdruk waarbinnen de visie gereed moet zijn is te groot, terwijl het juist belangrijk is om 

dit proces in gezamenlijkheid te voltooien. Idealiter zou het zijn wanneer de waterschappen 

gezamenlijk één beheerplan opstellen. Onderlinge accentverschillen kunnen dan in het gezamenlijke 

plan worden toegelicht. Dit zou ook kunnen voor de samenwerking met de provincie [9]. 

2.6.  Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan  

Tijdens de interviews is een aantal nieuwe ontwikkelingen naar voren gebracht: 

� De provincie gaat in toenemende mate de toebedeelde regierol toepassen en uitbouwen 

� De maatschappelijke partijen worden in toenemende mate bewust (gemaakt) van het 

waterbelang 

� Nieuwe concepten worden ontwikkeld zoals klimaat adaptieve maatregelen 

� Het nieuwe Deltaprogramma bevat op landelijk niveau lange termijn doelen waar alle 

partijen zich aan committeren 

 

Deze nieuwe ontwikkelingen bieden vanzelfsprekend interessante aanknopingspunten voor het 

nieuwe provinciale beleid. 

2.7.  Aanbevelingen 

� Met nieuw beleid start ook een nieuwe fase in de beleidsuitvoering. Deze start kan 

gemarkeerd worden met een nieuw bestuurlijk commitment. Voor de continuïteit en voor de 

benodigde gezamenlijkheid en samenwerking is een expliciete bestuurlijke accordering met 

herbevestiging van de gezamenlijke doelinspanning een interessante optie. Dit kan bijv. in de 

vorm van een (inter)bestuurlijk agenda. Overweeg dit samen met de waterpartners. 

� Operationaliseer, herijk en actualiseer de doelen die aanscherping en verbetering behoeven. 

Sommige doelen moeten heroverwogen worden. Benadruk daarbij nut en noodzaak van de 

continuïteit in de beleidsuitvoering en de lange lijnen naar de toekomst. Doe dit samen met 

de waterschappen. 

� Formuleer de provinciale doelstellingen meetbaar en benoem concrete en meetbare 

indicatoren aan de hand waarvan (de ontwikkeling van het) doelbereik inzichtelijk kan 

                                                             
3
 Zie bijlage 2 
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worden gemaakt. Maak daarbij ook een duidelijk onderscheid naar wat kwantitatieve 

doelen, kwalitatieve doelen en procesdoelen doelen zijn om in de toekomst het beleid beter 

te kunnen evalueren
4
. 

� Benoem en baken de provinciale verantwoordelijkheid af bij de verschillende, gestelde 

doelen in het nieuwe waterplan. 

3. De wateropgave vereist extra aandacht voor de structurele 

samenwerking. 

3.1.  De wateropgave is van meerdere partijen 

Na 2010 zijn er nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over rol en taakverdeling. De provincie is 

verantwoordelijk voor de beroepsvaarwegen, de waterschappen voor de regionale doorgaande 

routes en de gemeenten voor de lokale wateren [9].  

De bestuurlijke afspraken krijgen nu formeel zijn weerslag in de nieuwe provinciale Watervisie 2016-

2021. Kenmerkend voor de nieuw geïntroduceerde planvormen is dat deze zelfbindend zijn. 

Uitgangspunt is dat alleen doelen worden opgenomen die binnen het eigen domein liggen. Elke partij 

formuleert zijn eigen doelen en activiteiten. Fragmentatie en versnippering van de LT doelen ligt op 

de loer. Alle partijen realiseren zich dat ze elkaar ook in de toekomst nodig hebben. 

Het voorkomen van bestuurlijke drukte blijft een aandachtspunt. De afspraak dat maximaal twee 

overheden betrokken zijn bij één aandachtsgebied, moet beter toegepast worden [1]. 

 

3.2.  Verbeteren, Intensiveren en vernieuwen van de samenwerking biedt nieuwe 

perspectieven 

Samenwerking kan altijd beter. De provincie pakt de regierol op maar iedereen blijft met zijn eigen 

programma aan het werk. Er moet derhalve beter, meer gesproken worden over de taken / 

samenwerking en het afstemmen van beleidslijnen [8]. Er lijkt nu nog teveel een afstand te zijn 

tussen provincie en waterschappen [5]. 

Ook op het concrete niveau van de deelonderwerpen en projecten zijn de partijen van elkaar 

afhankelijk en is samenwerking nuttig en een blijvende noodzaak. Zo wordt er in de waterketen al 

intensief samengewerkt tussen de waterbeheerders en de drinkwaterbedrijven [3]. Ook over de 

samenwerking in KRW-verband en bij het Deltaprogramma is men goed te spreken. Bij meerlaagse 

veiligheid zijn de eerste positieve ervaringen in de samenwerking opgedaan, zoals bij Marken. Voor 

de integrale aanpak wordt het voorbeeld Koopmanspolder genoemd als geslaagd project [7].  

Op andere specifieke onderdelen, zo blijkt, moet beter samengewerkt worden zoals bij het POP-3
5
 

dossier en bij de zgn. PAS
6
-maatregelen [1]. Betere samenwerking is ook nodig bij de thema’s 

zoetwatervoorzieningen en grondwaterbeheer en –overlast [8]. De samenwerking kan verder 

nadrukkelijk gezocht worden bij achtereenvolgens het bij elkaar brengen van de ruimtelijke ordening 

en de wateropgave, bij natuur en water, bij de maatregelen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water 

en bij de doorwerking van de doelen uit het Deltaprogramma. Na de deltabeslissing moet het 

Deltaprogramma regionaal worden opgepakt en uitgewerkt [8]. In de provincie Brabant is de 

samenwerking op het terrein van natuur en water onlangs formeel bekrachtigd
7
. Deze bekrachtiging 

van de functionele samenwerking wordt als nuttig en nodig gezien en kan als voorbeeld dienen [5]. 

Rijkswaterstaat onderkent de noodzaak om samen te werken vooral om de eigen taken te kunnen 

bewaken die in het rijksplan worden verwoord [7].  

 

                                                             
4
 Wateratlas H5.4, aanbeveling 1 

5
 PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP) 

6
 Programmatische Aanpak Stikstof 

7
 Samenwerkingsverband Samen sterk in het buitengebied 
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3.3.  Regierol provincie moet verder ingevuld en verduidelijkt worden voor de 

externe partijen 

Voor de provincie is het belangrijk dat veel op het gebied van het waterbeheer wordt uitgevoerd 

door de waterschappen, bedrijven en gemeenten [4]. De provincie denkt mee, jaagt aan en draagt 

zorg voor een stuk cofinanciering. Deze rol staat of valt met het investerend vermogen van de 

provincie. Er wordt namelijk ook door de andere partijen gekeken of de provincie bereid is om mee 

te investeren. Dit is tot op heden goed verlopen. De provincie heeft voldoende bereidheid getoond 

om mee te investeren [4]. 

Uit de verschillende interviews komt naar voren dat de verschillende partijen elkaar nodig hebben en 

de meerwaarde zien van een nadere rolverdeling. Nut en noodzaak van de provinciale regierol en de 

grotere beleidsruimte voor de waterbeheerders staan niet ter discussie. Vaak zijn de belangen ook 

gelijkluidend. Knelpunt is dat er in sommige concrete gevallen er verschillende verwachtingen zijn 

over de invulling van de regierol en de wijze van samenwerken. Daarbij zijn verschillende 

voorbeelden genoemd. Zo had PWN van de provincie in een vroeg stadium een standpunt verwacht 

betreffende het drinkwaterbelang bij de afweging van de ligging van de primaire waterkering bij 

Heemskerk
8
. Bij het datacentrum in de Wieringermeer werd een duidelijker en meer sturende rol van 

de provincie verwacht [8]. Soms heeft de provincie het gevoel ‘ergens’ ingetrokken te worden. 

Recent voorbeeld is het Zoetwaterproject Limmerpolder. Het ontbreken van de benodigde 

duidelijkheid in dergelijke gevallen kan leiden tot verlies aan daadkracht en voortgang. 

De provinciale regierol heeft volgens de waterpartijen een toegevoegde waarde. Verdere invulling 

van deze regierol in samenhang met de integrale, gebiedsgerichte benadering is nodig. 

3.4.  De waterpartijen zoeken elkaar op als ‘de nood aan de man’ is  

Partijen weten elkaar goed te vinden als het echt nodig is [1]. Tegelijkertijd wordt door sommigen 

een tekortkoming gezien vanwege het ontbreken van een structureel karakter en een doorlopend 

dialoog en overleg op de werkvloer. Hoge werkdruk is een belangrijke verklaring. Partijen zoeken 

elkaar dan nog te weinig op, althans dat is het beeld van twee van de drie waterschappen
9
. De 

provincie is meer dan de waterschappen tevreden over het structurele karakter van de 

samenwerking. 2x per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats [2]. Dit gebeurt naar tevredenheid. De 

terugkoppeling naar de werkvloer kan nog beter [1]. 

 

3.5.  Aanbeveling 

� Verbeter en intensiveer de samenwerking zo snel mogelijk. Maak een samenwerkingsagenda 

met nader te benoemen onderwerpen. Schenk de benodigde aandacht aan het helder 

invullen van de provinciale regierol. Borg de inhoudelijke en bestuurlijke samenhang binnen 

de doelen op een wijze, die hoort bij de nieuwe bestuurlijke afspraken. Vul de gewenste cq 

benodigde provinciale inzet nader in en geef meer inzicht in de benodigde financiële 

middelen. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van paragraaf 2.6. 

� Voor het beheer van de waterwegen kan overwogen worden om een gezamenlijke dienst op 

te richten waardoor het voor de burger duidelijker en eenvoudiger wordt. 

                                                             
8
 Onlangs is onderzoek gestart door HHNK en PWN naar het veiligheidsniveau. 

9
 HHR herkent zich hier niet in. Zeker op ambtelijk niveau zijn de lijnen kort en de bereidwilligheid voor 

samenwerking groot. 
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4. De waterpartijen zijn op de goede weg voor het behalen van de 

doelen voor het jaar 2040. 

4.1. Er zijn in de afgelopen periode zichtbare, concrete resultaten geboekt  

In de looptijd van het Waterplan (2010-2015) zijn tal van concrete vorderingen gemaakt op het 

gebied van Bescherming, Beleving en Benutting en Beheren. De bevindingen uit de Midterm 

evaluatie (2012) en deze evaluatie laten zien dat de partijen zichtbare resultaten boeken en de 

resultaten (op hoofdlijnen) conform de verwachtingen van destijds zijn (2009). De voortgang van het 

provinciale waterbeleid is jaarlijks via de begrotingscyclus gerapporteerd, daarbij waren geen 

financiële belemmeringen [2]. De actuele stand staat in tabel 4. 

 

Tabel 4 Voortgang van de lange termijn doelen 2040
10

  

Mate van voortgang tot 

nu toe 

Beschermen Benutten 

en 

Beleven 

Beheren Bijzondere 

Gebieden 

Besturen 
Aantal 

doelen 

Voortgang conform 

verwachtingen 
12 17 8 6 3 46 

Voortgang deels 

volgens verwachtingen 
4 4 6 4 - 18 

Niet volgens 

verwachtingen 
- 3 1 2 - 6 

Niet bekend 

 
2 1 2 1 - 6 

Totaal 18 25 17 13 3 76 

 

Voor een beperkt aantal provinciale onderwerpen waaraan verschillende doelen hangen zijn de 

resultaten ten opzichte van de verwachtingen van destijds (deels) achtergebleven. Dit heeft deels te 

maken met de noodzaak tot aanpassen of heroverwegen van de doelen uit 2009, oponthoud bij de 

uitvoering of met het opstarten van het Deltaprogramma. 

Zo is voor het tijdstip van het voorbereiden van nieuw beleid buitendijkse gebieden in 2012 bij de 

Midterm evaluatie bestuurlijk besloten, de uitkomsten van het Deltaprogramma af te wachten, 

alvorens ermee aan de slag te gaan. De provincie is de afgelopen jaren wel actief betrokken geweest 

bij advisering van verschillende buitendijkse projecten [2].  

 

4.2. De bestuurlijke afspraken uit de Midterm evaluatie zijn uitgevoerd  

Naar aanleiding van de Midterm evaluatie in 2012 is de Bestuurlijke Agenda 2015 vastgesteld. Daarin 

zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn volgens de geïnterviewden nagekomen 

waaronder: 

� Het Deltaprogramma: strategie bepalen en samen optrekken 

� De Omgevingswet, water in relatie tot onze kerntaken ruimte, economie en natuur: vooral in 

aanloop naar 2015 

 

Het zojuist verschenen Deltaprogramma heeft een aantal grote watervraagstukken aangepakt. Er is 

nu inhoudelijke duidelijkheid, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak en commitment gecreëerd op 

het gebied van veiligheid en wateroverlast. Hierin zijn grote stappen gezet. De uitkomsten vormen 

een belangrijke basis en input voor de nieuwe provinciale watervisie en relevante plannen van 

waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten. Verder worden de uitkomsten door het rijk in 

wet vastgelegd [7].  

                                                             
10

 Zie bijlage 2 
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De Omgevingswet is in aantocht. Hierop wordt al geanticipeerd. Er is goede hoop dat het integrale 

provinciale beleid, het gebiedsgericht werken met alle betrokken partijen en de rol van de 

waterschappen en de gemeenten hiermee geholpen zijn [2]. 

 

4.3. Het doelbereik is zo goed mogelijk in beeld gebracht 

In het vigerende provinciale waterplan zijn weinig data en/of indicatoren aangetroffen waarmee de 

voortgang van het doelbereik aan de hand van indicatoren en data kon worden gemeten. Gekozen is 

destijds voor een kwalitatieve insteek van de lange termijndoelen. Er was de afgelopen periode een 

structurele monitoring bij de provincie van de vorderingen op de waterdossiers door de 

waterschappen. Deze leverden daartoe voortgangsrapportages aan voor alle belangrijke 

waterdoelen. Deze rapportages toonden de stand van zaken en de voortgang op waterveiligheid 

(Hoogwaterbeschermingsprogramma, regionale keringen) , waterkwaliteit (o.a. KRW) en 

waterkwantiteit. Deze zijn voor elk waterschap in 6-maandelijkse bilaterale bestuurlijke overleggen 

met de dijkgraven besproken.  

In de Wateratlas Noord-Holland (september 2014) is nu voor 31 kwantificeerbare lange termijn 

doelen door middel van 58 indicatoren in beeld gebracht hoe het staat met het doelbereik. Van deze 

lange termijn doelen
11

 is nu in meer of mindere mate bekend wat op dit moment het gemeten 

doelbereik is. De ambitie om dit doelbereik met objectieve data te meten en te analyseren en zo een 

stevig fundament onder het provinciale beleid te leggen is slechts gedeeltelijk geslaagd. Deze 

exercitie heeft ook een ander tekortkoming aan het licht gebracht. Niet in alle gevallen was het 

mogelijk om een meting te verrichten voor de twee peildata 2010 en 2014
12

. Desondanks is dit een 

belangrijke stap in het systematisch monitoren van het beleid. Voor een aantal doelen kunnen de 

gemeten waarden als 0-meting dienen voor de nieuwe Watervisie 2016-2021. Ook voor de 

kwalitatieve doelen en procesdoelen is het mogelijk gebleken om de stand van zaken in beeld te 

brengen. 

 

4.4. Voer het goede gesprek over het doelbereik 

Het doelbereik wordt deels normatief bepaald. Voor de belangrijkste waterdossiers zijn normen 

gesteld die in een bepaald jaar gehaald moeten worden (zie hoofdstuk 10). Voorkomen moet worden 

dat de discussies rondom de verschillende thema’s en onderwerpen louter technisch van aard zijn of 

dat de discussies zich beperken vanuit de rol van de verschillende verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. Het ‘goede’ gesprek vindt idealiter plaats op basis van normatieve informatie waarbij 

de inzichten en analyses leiden tot gezamenlijke besluiten en afspraken. Gesprekken aan de hand 

van adequate informatie leveren naar verwachting nog meer haalbaar en realistisch doelbereik op. 

De huidige periodieke bestuurlijke overleggen over de voortgang kunnen hiervoor gebruikt worden. 

 

4.5.  Aanbeveling 

Start nu een structurele aanpak van een periodieke, gezamenlijke monitoring op te meten 

doelbereik. Gebruik de kracht van een monitor als inzicht gevend instrument op een nieuwe manier. 

En voer regelmatig het ‘goede’ gesprek hierover om te komen tot gezamenlijke besluiten en 

afspraken.  
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5. De provinciale beleidsuitgangspunten en de strategische doelen 

hebben als leidende principes gewerkt. 

De beleidsuitgangspunten en strategische doelen worden door alle partijen herkend en erkend. Voor 

een groot deel worden deze punten en doelen als vanzelfsprekend gezien en wordt er geconstateerd 

dat ze actief zijn opgepakt en hebben gewerkt. Tegelijkertijd levert het praten over deze zaken per 

definitie veel gespreks- en discussiestof op. Er ontbreken criteria om te kunnen meten [5]. Tevens is 

een aantal mogelijke nieuwe beleidsuitgangspunten en strategische doelen geopperd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. De beleidsuitgangspunten zijn nog steeds relevant 

Het uitgangspunt klimaatbestendig waterbeheer heeft gewerkt en staat nog volop in de 

belangstelling zoals onder andere bij de stedelijke gebieden, drinkwatervoorziening, veiligheid en 

warmte-koude opslag. Het uitgangspunt behelst dat ook bij een veranderend klimaat het 

waterbeheer op orde blijft. Het Deltaprogramma is de nieuwste bouwsteen die onder leiding van het 

rijk tot stand is gekomen. Daar is jaren met veel partijen aan gewerkt. Met klimaatbestendig 

waterbeheer zijn we op de goede weg. Aan bewustwording moet verder gewerkt worden [3]. 

 

Het uitgangspunt ‘water is medesturend in de ruimte’
13

 is nog steeds actueel en begint nu pas 

volwassen vorm te krijgen. Tot nu toe is deze ambitie nog niet voldoende uit de verf gekomen. Zo is 

het besef dat water niet altijd faciliterend kan zijn bij ruimtelijke ordening nog niet volledig bekend. 

Water zou dan meer sturend in de functie- en locatiekeuze moeten zijn. De functiekeuze moet 

tevens gebeuren op basis van maatschappelijk aanvaardbare kosten. Deze discussie zou moeten 

worden gevoerd [8]. Het Deltaprogramma zorgt mogelijk voor een nieuw elan.  

De provincie is meer tevreden over de behaalde resultaten tot nu toe dan de waterschappen. De 

laatsten vinden het nog steeds jammer dat het project met de functiefaciliteringskaarten destijds is 

gestopt. Ook maakt men zich zorgen over de stedelijke verdichting in relatie tot wateroverlast en 

droogte in stedelijke gebieden [8]. Het Deltaprogramma en de Omgevingswet worden gezien als 

nieuwe, volgende aanzetten tot verbetering [2]. Drinkwater wordt als onvoldoende meesturend 

gezien [3]. Zie verder ook de paragrafen 6.1 tm 6.3. 

 

Het beleidsuitgangspunt ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’ is geïmplementeerd via twee 

bestuursakkoorden en de Waterwet. De taken en verantwoordelijkheden zijn hierin toebedeeld en 

vastgelegd. De begrenzingen tussen de taken, de rollen en de verantwoordelijkheden qua 

waterbeheer, grondwaterbeheer, waterbodems en wateroevers is duidelijk [7]. Dit hoeft volgens 

sommigen geen expliciet beleidsuitgangspunt meer te zijn [6]. Het is wel van belang om vast te 

stellen waar de raakvlakken zitten [7]. Anderen verwachten nog wel discussie over de taken en 

verantwoordelijkheden. De waterschappen acteren steeds meer in de context van de regionale 

ontwikkelingen. Bij uitstek het terrein van de provincie [5]. Partijen zijn in een aantal concrete 

gevallen niet geheel tevreden over invulling provinciale regierol en provinciale handhaving. De 

toepassing van het principe dat maximaal twee overheden er over gaan kan nog beter uitgevoerd 

worden [1]. Zo is het voor PWN nog onduidelijk welke rol en taakverdeling er is tussen provincie en 

waterschappen als het om het drinkwaterbelang gaat. PWN verwacht van de provincie een visie op 

het veilig stellen van het drinkwaterbelang [3]. 
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 Zie ook hoofdstuk 6 
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Op het uitgangspunt van de integrale, gebiedsgerichte en resultaatgerichte benadering is voldoende 

gerealiseerd. Er zijn twee niveaus: 

� De integrale afweging waarbij verschillende maatschappelijke belangen worden afgewogen 

� De integrale benadering binnen de watersector 

 

De gebiedsgerichte, regionale aanpak met participerende actoren is een duidelijk aspect van de 

integrale benadering [5]. De provincie vindt dat er veel werk verzet is bij een aantal van de integrale 

gebiedsgerichte projecten uit het waterplan
14

. Men is daar in algemene zin tevreden over [4]
15

. Wel 

wordt een beperking gesignaleerd. De watersector kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

het aspect integraliteit in brede zin waarbij maatschappelijke belangen worden afgewogen. De 

nieuwe Omgevingswet stimuleert daarentegen het integraal werken. 

De integrale benadering binnen de watersector is ook in ontwikkeling. In dit verband is concreet als 

succes genoemd het project Koopmanspolder [7]. Tevens worden nieuwe kansen gezien. Zo kan een 

bewuste koppeling tussen verschillende deelterreinen zinvol zijn. Er is een tendens gaande om te 

streven naar een integrale, brede waterinbreng inclusief drinkwaterbelangen bij gebiedsprocessen. 

Dit wordt gestimuleerd door de noodzaak om kosteneffectief te werken. Ook is het interessant 

gebleken om verschillende investeringsprogramma’s aan elkaar te koppelen om zodoende de laagst 

maatschappelijke kosten te bereiken. 

De opgave voor de regionale keringen is erg afhankelijk van de mate van wateroverlast. Beide 

dossiers zijn sterk aan elkaar gekoppeld. Beslissingen in beide dossiers worden op grond van kosten-

batenanalyse genomen. Met betrekking tot het dossier schoonwater geldt het zelfde. Op het 

moment dat er maatregelen genomen worden heeft dit ook gevolgen voor de kwaliteit van het 

water. De provincie zou verder kunnen gaan met integratie van de normen van de regionale keringen 

en wateroverlast. Deze kunnen beter op elkaar afgestemd worden [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. De strategische doelen zijn nuttig en nodig 

De strategische doelen vormen de kapstok voor de lange termijn doelen 2040. Elk strategisch doel is 

uitgewerkt in meerdere lange termijn doelen. 

  

Voldoende bescherming (hoofdthema Beschermen) is een essentieel strategisch doel. Er is de 

afgelopen jaren de nodige voortgang en resultaten geboekt op dit strategische doel, zowel voor de 

primaire, de regionale waterkeringen als voor de meerlaagse veiligheid (vb. Marken). Een dominante 

en bindende factor was (het werken aan) het Deltaprogramma van het rijk en de onderzoeken naar 

de juiste benadering van de risico’s bij de primaire en regionale keringen. Zie ook conclusie 5.1 van 

de Wateratlas. 

 

De voortgang en uitkomsten van het verantwoord benutten en beleven (hoofdthema Benutten en 

Beleven) zijn niet eenduidig te duiden. Op veel terreinen zoals natuur, en in mindere mate, landbouw 

en industrie is vooruitgang geboekt hetzij in oplossingen hetzij in heldere probleemanalyses rond 

zaken als zelfvoorziening en verzilting. Zie ook conclusie 5.2 van de Wateratlas. 
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Er wordt hard gewerkt aan schoon en voldoende water (hoofdthema Beheren). De waterkwaliteit 

wordt systematisch gemeten en gerapporteerd. De waterkwantiteitsopgave is helder in beeld 

gebracht bij het Deltaprogramma. Evenals het verziltingsvraagstuk. Ook op dit strategisch doel is 

voortgang geboekt waarover men in algemene zin tevreden is. Zie ook conclusie 5.3 van de 

Wateratlas. 

 

Onder maatwerkoplossingen worden verschillende zaken verstaan. Veel van de 

maatwerkoplossingen tot nu toe zijn/worden bij de nieuwe ontwerpopgave van de keringen 

gevonden. Maatwerkoplossingen om kosteneffectief wateroverlast te voorkomen zijn veel lastiger te 

bereiken vanwege de normstelling [1]. Onder maatwerkoplossingen wordt ook de gebiedsgerichte 

benadering verstaan, waarbij verschillende beleidsthema’s in verschillende gebieden bij elkaar 

worden gebracht
16

. Ook hier zijn we op de goede weg, maar kan het beter [4]. 

 

5.3. Er zijn nieuwe uitgangspunten en strategische doelen 

Op het hoogste beleidsniveau gelden de beleidsuitgangspunten en de strategische doelen. Het 

onderscheid tussen uitgangspunt en strategisch doel blijkt lastig te maken en is wellicht ook 

overbodig. De volgende, nieuwe zaken zijn genoemd: 

� Het waterbeheer is niet alleen van de waterbeheerders. Er kan gedacht worden aan het 

toevoegen van dit extra beleidsuitgangspunt omdat oplossingen voor de waterproblematiek 

niet meer in het watersysteem zelf gevonden kunnen worden en Lang niet altijd top-down 

kunnen worden opgelegd [7]. Andere gebruikers moeten ook een bijdrage gaan leveren aan 

de oplossingen die gevonden moeten worden [2]. 

� Sober en doelmatig werken tegen de laagst maatschappelijke kosten [1] 

� (Klimaat) adaptieve benadering: Op juiste moment, juiste besluit nemen  

� Zuinig omgaan met water [6]. Duurzaamheid vanuit het besef dat ‘voorraden’ kunnen 

opraken [4] 

� Communicatiedoel en procesdoel. De waterproblematiek kan/moet beter over het voetlicht 

gebracht moet worden en daarmee hoger op de agenda bij diverse partijen. Bovendien 

wordt het samenwerken met burgers en maatschappelijke organisaties belangrijker  

� Het op orde houden van het complete drinkwatersysteem [3] 

� Duurzaamheid en innovatie, waarbij ook natuurlijke processen beter worden benut  

� Koppelen van kosteneffectiviteit aan risicomanagement waarbij taken risico gestuurd 

worden uitgevoerd [9] 

 

5.4. Aanbeveling 

De provincie kan adequaat kaders stellen in de vorm van beleidsuitgangspunten en strategische 

doelen. Het lijkt zinvol om hieraan meetbare criteria te koppelen. Een kunstmatige tweedeling lijkt 

overigens overbodig. Deze aanpak om op het strategische niveau beleid te formuleren is zinvol en 

heeft in de afgelopen periode gewerkt. De huidige uitgangspunten en doelen zijn nog actueel en 

kunnen aangevuld worden, zoals voor de bottom-up benadering en de communicatie. 

                                                             
16

 Bijlage 2 Thema D 



23 

 

6. Het belang van de waterinbreng in de ruimtelijke ordening17 

neemt verder toe. 

6.1.  Alle partijen onderschrijven het belang van een goede, klimaatbestendige dan 

wel klimaat adaptieve ruimtelijke ordening en –inrichting 

In de ruimtelijke ordening gaat men sinds de Nota Ruimte steeds meer uit van de lagenbenadering. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eigenschappen van het bodem- en het 

watersysteem. Met het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting speel je hierop in. De 

lagenbenadering en de ruimtelijke ordening moeten meer ineen geschoven worden [5]. 

Alle waterpartijen onderkennen en benadrukken het toenemend klimaat- en waterbelang bij de 

ruimtelijke opgave. De gezamenlijke ambitie is dat ‘Water’ nu echt medesturend dient te worden in 

de ruimtelijke ordening. Dit besef is buiten de waterwereld volgens deze partijen minder sterk 

aanwezig. De ruimtelijke ordening op gemeentelijk en regionaal niveau zal op zijn beurt zich meer 

moeten openstellen voor het waterbelang. Als voorbeeld wordt genoemd de toenemende 

verdichting in stedelijke gebieden. Dit is geldend ruimtelijk ordeningsbeleid. Hierdoor neemt de 

robuustheid af en neemt de wateroverlast toe. Het onderhoud van het watersysteem komt in het 

gedrang [8]. Sinds vorig jaar heeft RWS als uitvoeringsinstantie ook een taak op het gebied van de 

leefomgeving gekregen [7]. 

 

6.2.  Het waterbelang richting de ruimtelijke ordening kan beter georganiseerd en 

vertegenwoordigd worden 

Vrijwel in geheel Noord-Holland doen zich ruimtelijke verdelings- en locatievraagstukken voor 

waarbij het waterbelang één van de vele belangen vormt. Zoals recent bij het nieuwe datacentrum in 

de Wieringermeer [8]. Alle waterpartijen hebben te maken met de ruimtelijke ordening. Zowel bij de 

beleidsvorming als bij de uitvoering. De provincie dient op regionaal niveau zorg te dragen voor 

integratie. Op dat niveau komen de belangen bij elkaar en worden afgewogen.  

Alle betrokkenen onderkennen het belang van een goede waterinbreng. Eerdere inspanningen om de 

waterinbreng beter te organiseren hebben niet allemaal tot een positief resultaat geleid. Zoals het 

project met de functiefaciliteringskaart waarbij de bedoeling was om bij functieverandering de 

financiële consequenties voor het water in beeld te brengen [1].  

Van de provincie wordt een actieve rol verwacht bij de meerlaagse veiligheid in relatie tot de 

ruimtelijke ordening. Een middel hierin is de zgn. risiconormeringskaart. Deze kaart geeft aan in 

welke gebieden er risico’s zijn en dat kan er toe leiden dat er anders dient te worden omgegaan met 

ruimtelijke inrichting van deze gebieden [9]. 

 

6.3.  De noodzaak om externe (niet-water) partijen te betrekken bij het oplossen 

van het watervraagstuk neemt toe 

De waterpartijen zich steeds meer bewust van het feit dat waterbeheer niet alleen meer door 

overheden wordt uitgevoerd, maar ook door andere partijen. Landbouw en natuurorganisaties 

worden bijvoorbeeld als belangrijke partijen gezien. Evenals het bedrijfsleven [6]. Het bereik van de 

oplossingsruimte wordt breder en daarmee neemt het aantal partijen dat mee moet werken aan 

oplossingen toe. Deze ontwikkeling is in de zoetwatervoorziening duidelijk gaande. Ook al omdat er 

grenzen zitten aan wat mogelijk is [6].  
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24 

 

6.4.  Aanbeveling  

Ga door met het versterken van de waterinbreng bij de ruimtelijke ordening. Zet in op 

bewustwording van de noodzaak en urgentie om wateroplossingen in het ruimtelijk spoor volwaardig 

mee af te wegen. De kaarten uit de Wateratlas vormen op het regionale schaalniveau onder meer 

een tussenstation naar een meer volwaardige inbreng. Met ruimtelijke beelden wordt aan de 

behoefte tegemoet gekomen om inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke wateropgave behelst. Doe 

mee met de volgende ronde en lever een nieuwe inspanning bij de provinciale Omgevingsvisie. 

7. (Het delen van) kennis en informatie is van groot belang. 

7.1. Er is veel hoogwaardige technische kennis en kunde bij de verschillende 

partijen aanwezig 

Alle partijen geven er blijk van dat de wateropgave veel civieltechnische kennis en kunde vereist. Van 

oudsher is deze kennis ruim voldoende aanwezig om de problematiek het hoofd te bieden. Er is een 

tendens gaande waarbij civiele techniek en het benutten van natuurlijke processen steeds meer 

wordt gecombineerd, zoals bij veiligheid en waterkwaliteit [5]. Ook kennis rondom regie en 

processen wordt steeds belangrijker gevonden om draagvlak te creëren en inbreng te vergroten. 

Naast de top-down benadering is nu de bottom-up benadering in opkomst [7]. 

Duurzaamheid en innovatie vormen de nieuwe inhoudelijke thema’s om de waterproblemen op te 

lossen. 

7.2. Er zijn relatief veel deskundigen bij de wateropgave betrokken 

Door de veelomvattendheid van het beleidsveld en raakvlakken met andere beleidsvelden zijn er 

relatief veel deskundigen betrokken met elk hun eigen specifieke vakkennis. Dit zorgt in 

voorkomende gevallen voor gefragmenteerde en verschillende inzichten.  

Het recent opstellen en samenstellen van de Wateratlas Noord-Holland (september 2014) is daar een 

exemplarisch voorbeeld van. Het heeft dan ook de nodige inspanningen gekost en is daardoor nog 

niet afgerond. Bij de interviews werd diverse malen aangegeven geen totaalbeeld van de toestand 

van het water te hebben, wel van onderdelen.  

 

7.3. Partijen zien hun deskundigheid door verschillende oorzaken onder druk 

staan 

In verschillende interviews zijn zorgen geuit van het voortdurende verlies van kennis en ervaring bij 

de organisatie waar men werkt. In het kader van deze evaluatie wordt volstaan met het signaleren 

van deze negatieve trend.  

 

7.4. Het delen van dezelfde informatie is belangrijk    

Ten behoeve van deze evaluatie is een aanzienlijke hoeveelheid data en kaartbestanden 

bijeengebracht en inhoudelijk beoordeeld. De verzamelde gegevens zijn afkomstig van de diverse 

organisaties in het werkveld. Deze werkwijze had tot doel te komen tot een gedeeld beeld van de 

voortgang op de verschillende lange termijndoelen en is van grote waarde gebleken
18

 (zie ook 

hoofdstuk 9). Daarbij is het ook belangrijk dat gegevens op een eenduidige manier geïnterpreteerd 

moeten worden [8]. 
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7.5. Aanbeveling 

Ga meer, beter, gerichter kennis en informatie delen met alle waterpartijen
19

. Gebruik de 

gezamenlijke kennis en informatie voor gecoördineerde acties richting ruimtelijke ordening. Zoek 

oplossingen voor het dreigende verlies aan deskundigheid. 

8. De provinciale informatiehuishouding om het doelbereik te 

meten is nog onvoldoende op orde. 

De waterschappen hebben veel energie gestoken in hun eigen informatiehuishouding. De 

waterschappen zijn periodiek bezig met rapportages en monitoring. Het verzamelen en rangschikken 

van de data om de lange termijn doelen van de provincie te meten heeft desondanks nogal wat 

moeite gekost. Het eerste testbeeld met stand van zaken in de vorm van een wateratlas is nu gereed. 

Dat is een hele prestatie gelet op de korte periode tot nu toe. Verdere verbetering van de 

informatiehuishouding vereist meer bewustwording en mogelijk aanpassing van werkwijze en 

techniek.  

 

8.1. De eerste stappen zijn gezet om de data op orde te brengen en te delen 

De waterpartijen zijn in toenemende mate bezig hun data te delen, zo blijkt uit de interviews. 

Ook zijn de kwaliteit en de uniformiteit van de data voor een aantal thema’s al verbeterd. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij de periodieke monitoring van het KRW-programma zowel voor grondwater 

als voor oppervlaktewater. Voor het onderwerp Wateroverlast is dat bijvoorbeeld (nog) niet het 

geval
20

. 

 

8.2. De data zijn nog niet compleet en bevat nog verschillende tekortkomingen 

Het verzamelen van de gegevens is een lopend proces dat nog niet afgerond is. De afgelopen tijd is 

hard gewerkt aan het boven tafel krijgen van de data, maar er moet hiervoor nog veel meer werk 

voor verricht worden, voordat geconcludeerd kan worden dat alle gegevens eenduidig, volledig en 

betrouwbaar zijn. De provincie kan het voortouw nemen bij het verder opbouwen van een adequate 

informatievoorziening. In de aanbevelingen van de Wateratlas Noord-Holland zijn 

verbetermogelijkheden per onderdeel verwoord
21

 zoals het verzamelen van data voor meerdere 

peiljaren en het op gelijke wijze verzamelen van data door de waterschappen. Deze aanbevelingen 

zijn ook een eerste aanzet in het systematisch verder verbeteren van de bijbehorende indicatoren 

die nu nog ontbreken. 

 

a) De gegevens is in een aantal gevallen nog niet betrouwbaar. 

 

Voorbeeld: 

� Voor de ligging van de waterwingebieden is een provinciale database beschikbaar. De 

waterwingebieden zijn in de Wateratlas opgenomen. In reactie hierop stelt Waternet: ‘naast 

Loenderveense Plas staat de Waterleidingplas en het deel Waterleidingkanaal in het NH-deel 

er ook niet op als zijnde waterwingebied’ [3]. 

 

b) De gegevens is in een aantal gevallen nog niet volledig
22

. 

 

Voorbeelden: 
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� Het niet op kaart weergeven van de bodemverontreinigingen met de actuele situatie van de 

spoedlocaties voor bodemsanering. 

� Er zijn geen inzichten gegeven in de verdrogingsproblematiek [5] 

 

c) Er blijkt in een aantal concrete gevallen meerdere bronnen te zijn.  

 

De gegevens van de voortgangsrapportages komen in sommige gevallen niet overeen met de 

Wateratlas. En gebruikt ook andere bronnen dan de effectmonitor om aan gegevens te komen, zo is 

gebleken. Dit is niet wenselijk, omdat dit leidt tot verschillen in rapportage en het ook lastig 

controleren is [9]. De terugkoppeling van waterschappen aan de provincie zou, voor een toekomstige 

evaluatie van het provinciaal waterbeleid, ook inzicht moeten bieden in de gekwantificeerde, totale 

opgave en het gekwantificeerde doelbereik (bijvoorbeeld in procenten) op het moment van 

terugkoppeling
23

. 

 

Voorbeelden: 

� Wateroverlast en peilbeheer. 

Gepresenteerde kaartbeelden in de Wateratlas 
24

komen niet geheel overeen met de kaarten 

uit de half jaarlijkse effectmonitor van het waterbeheerplan [9]. 

� Waterveiligheid primaire keringen. 

Gepresenteerde kaartbeeld in de Wateratlas wijkt op onderdelen af. Bij Zandvoort zijn twee 

plekken op kaart gezet die volgens de toets niet aan de normen voldoen. Dit blijkt 

achterhaalde informatie te zijn [9]. 

� Vismigratieknelpunten. 

� Sluizen, gemalen en duikers. 

 

8.3. Het beschikbaar stellen van gegevens uit verschillende bronnen met 

bijbehorende afspraken en processen is complex 

In een aantal gevallen wordt data die in beheer zijn bij verschillende partijen gedeeld en gebundeld.  

Dat data verspreid wordt ingewonnen zorgt logischerwijs voor een complexe situatie. Het is nog vaak 

lastig om data eenvoudig te delen en uit te wisselen. Het gaat daarbij ook om afspraken over 

werkprocessen en organisatie en de bereidheid tot delen. 

Het informatiehuis Water
25

 is een goed initiatief om data op te slaan, te beheren en te onderhouden 

[4]. Hierin zijn tal van inhoudelijke aanvullingen en verbeteringen mogelijk. Dit lukt alleen via een 

systematische aanpak en uitbouw. Nu ligt de focus nog op waterkwaliteit en ecologie. Wellicht is een 

uitbreiding van taken met zoetwater, overstromingsrisico’s en veiligheid alsnog bespreekbaar. 

Temeer nu de stroomgebied benadering positief is ontvangen [7].  

 

8.4. Aanbevelingen 

� Werk in ieders voordeel aan een gezamenlijke, uniforme en gedegen informatiehuishouding 

voor de verschillende waterpartijen (waterbeheerders en provincie). Voor ogen staat een 

eindoplossing met eenvoudige en efficiënte uitwisseling van eenduidige gegevens. 

� Start samen met de betrokken partijen (waterbeheerders en provincie) een traject om de 

beschikbare en benodigde data verder te harmoniseren en collectief te ontsluiten voor 

gezamenlijk gebruik
26
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� Onderken ook de complexe situatie die het delen en bundelen van data met zich meebrengt. 

Maak heldere afspraken wie bronhouder is voor welke data. 

� Gebruik de data van het rijk, de waterschappen en drinkwaterbedrijven in voorkomende 

gevallen als enige echt geldende data, omdat deze als waterbeheerders de juiste 

bronhouders van de data zijn. Gebruik geen andere bronnen. Voor andere data zoals voor 

overstromingsrisico’s en ruimtelijke data is de provincie de bronhouder. 

� Verken de mogelijkheid van het verbreden van taken bij het informatiehuis Water. 

 

9. De Wateratlas Noord-Holland heeft een (potentiele) meerwaarde in 

het periodiek kwantificeren, meten en analyseren van het 

doelbereik. 
Als belangrijk onderdeel van de evaluatie is het doelbereik voor 31 kwantificeerbare doelen 

gemeten. Dit is met 58 indicatoren gebeurd. Via metingen en analyses zijn vervolgens conclusies 

getrokken over de realisatie van het doelbereik en zijn aanbevelingen gedaan. Deze Wateratlas voor 

Noord-Holland (september 2014) is als bijlage 2 opgenomen. 

 

9.1. Met de Wateratlas zijn de feiten rondom doelbereik meer inzichtelijk 

gemaakt 

De Wateratlas beoogt het talrijke cijfermateriaal te bundelen en als indicatoren te koppelen aan de 

waterdoelen en het bereik daarvan inclusief analyses en conclusies. Zo ontstaat een meer objectief, 

samenhangend en inzichtelijk beeld van de voortgang van het doelbereik.  

De in bijlage 3 opgenomen atlas is daar een proeve van. Ook worden aanbevelingen gedaan voor 

nader onderzoek met het oog op het verbeteren of toevoegen van data in de vorm van kaarten
27

. 

Het meer inzicht geven heeft een aantoonbare meerwaarde. 

 

9.2. De Wateratlas heeft een (potentiele) meerwaarde als nulmeting van de 

nieuwe provinciale visie en als instrument voor monitoring en evaluatie 

De Wateratlas is nog niet volmaakt. Er zijn nog tal van kritiekpunten. Desondanks geven de eerste 

resultaten de verwachting dat een aanzienlijk deel van het gezamenlijk beleid ook met gemeten data 

onderbouwd kan worden en in het verloop van de beleidsuitvoering als monitor gegevens gebruikt 

kunnen worden. De opzet met sprekende kaartbeelden en beknopte conclusies wordt positief 

ontvangen [9]. Een volwaardige wateratlas zal de betrokkenen een basis bieden voor het ‘goede’ 

gesprek (zie paragraaf 4.4) en bestuurders bovendien extra steun bieden bij de benodigde sturing en 

nadere besluitvorming. 

  

9.3. Aanbeveling 

Beschouw deze proeve van een Wateratlas als een goede leerschool voor het vervolg. De Wateratlas 

kan een belangrijk instrument worden voor het meten van het doelbereik. Dit zal op termijn uitkomst 

bieden voor meer beleidsonderbouwing, monitoring, probleemherkenning en afstemming. 
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10. De normen die ten grondslag liggen aan de wateropgave zijn 

nodig en aan verandering onderhevig. 

10.1. Normen zijn nodig en dienen met verstand te worden toegepast 

Normen zijn nodig om als organisatie afgerekend te kunnen worden. Dit maakt de organisatie 

transparant naar buiten toe. Normen zijn noodzakelijk om verantwoording te kunnen afleggen als 

waterschap [9]. Er is wel sprake van een verandering van normgericht acteren naar doelgericht 

acteren. Zo kan de situatie bestaan waarbij op basis van de bestaande normering de keringen 

aangepakt zouden moeten worden omdat er één boerderij achter staat. Kan het uitkopen van die 

ene boer niet een betere/goedkopere oplossing zijn waardoor de normering voor het gebied achter 

de keringen minder stringent zijn en daardoor wel aan de normering kan voldoen? De norm is het 

startpunt van de discussie maar het effect wat je wenst te bereiken moet het doel van de discussie 

zijn. Het vaststellen van normen is noodzakelijk met die kanttekening dat de normen met verstand 

dienen te worden toegepast. Binnen de normen dient echter wel ruimte te zijn om daar waar nodig 

maatwerk te kunnen leveren. Van de provincie wordt hierin flexibiliteit verwacht [9]. 

10.2.  De veranderende normen zorgen soms voor vertraging in de uitvoering  

De afgelopen jaren zijn veel normen verbeterd en aangepast. Ook de komende jaren zullen 

aanpassingen nodig zijn [7]. Geconstateerd is dat men wel last heeft van het wijzigen van de normen 

[8]. Meestal betreft het een aanscherping van de normen. De ervaring wijst uit dat dan bij partijen 

het draagvlak voor de samenwerking afneemt [5]. 

10.3.  Normen primaire waterkeringen worden aangepast 

Er komt een nieuw type waterveiligheid norm voor primaire keringen die niet te vergelijken is met de 

huidige norm. Met de nieuwe norm wordt bekeken hoe sterk de dijken zijn in verhouding tot wat 

beschermd moet worden. De verwachting voor Noord-Holland is dan ook dat na toetsing in 2017 aan 

de nieuwe norm wordt voldaan en dat een eventuele nieuwe opgave beperkt zal zijn
28

. Wel ontstaat 

discussie over aanpassingen en legitimatie van de deelprogramma’s met een lange doorlooptijd, zo is 

de verwachting [8]. 

10.4.  Normen regionale keringen zijn aangepast 

Nieuwe inzichten hebben gezorgd voor aangepaste normen [6]. De regionale keringen kennen nog 

een behoorlijke opgave en het herstel vraagt tijd
29

. Hierbij zijn de uitgangspunten dat de prioriteiten 

goed gesteld moeten worden en goede communicatie met de buitenwereld. Daarom is afgesproken 

dat het op orde brengen van de regionale keringen tot 2030 kan/mag duren. Het tempo van de 

ontwikkelingen met betrekking tot de normering, toetsing en herstel van de regionale keringen zijn 

conform de onlangs gemaakte afspraken. De normering voor de regionale keringen hoefden niet zo 

hoog gesteld te worden als aanvankelijk werd gedacht. Vooral deze ontwikkeling moet nog goed 

gecommuniceerd worden [2]. Dit dossier is nauw verbonden met het dossier wateroverlast [9]. 

10.5.  Kwaliteitsmeting grondwater geeft een globaal beeld30 

De KRW normen worden landelijk bepaald. De nu geldende normen zijn in 2010 vastgesteld. In 2015 

gaat de volgende ronde in. Dit jaar worden de nieuwe normen voorbereid. De resultaten geven een 

globaal beeld vanwege de grootte van de grondwaterlichamen en het beperkt aantal meetpunten. 

Dit globale beeld is afdoende om te voldoen aan de Europese richtlijnen. 
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10.6.  Kwaliteitsmeting oppervlaktewater verloopt steeds beter31 

De KRW normen worden deels landelijk bepaald en daarnaast gebiedsspecifiek. De nu geldende 

normen zijn in 2010 voor de eerste keer vastgesteld. Nu zijn er verbeterde inzichten in het systeem. 

De normen voor veengebieden en natuurgebieden blijken volgens sommigen niet haalbaar en 

realistisch anderen vinden dat je de lat juist hoog moet leggen.  

De wisselende maatlatten zorgen ervoor dat er slechts een beperkt kaartbeeld te geven is van de 

Noord-Hollandse veranderingen in de kwaliteit [1]. In 2015 gaat de volgende toetsronde in. Dit jaar 

worden de nieuwe normen door de provincie voorbereid. Er vindt nu een ontwikkeling plaatst 

waarbij een differentiatie/verfijning van de normen naar gebieden wordt toegepast. Voorheen waren 

de normen van kracht voor alle gebieden, ongeacht de situatie van het gebied. Expert judgement van 

de toetsresultaten is een zinvolle aanvulling. Gegronde afwijkingen moeten mogelijk zijn (maatwerk) 

[7].  

10.7.  Normen wateroverlast zijn beperkend voor de maatwerkoplossingen32 

Voor wateroverlast geldt een nieuwe normering. Het is nu lastig om hier kosteneffectieve 

maatwerkoplossingen te bereiken. De huidige provinciale verordening staat dat niet toe [1]. Dit 

dossier is nauw verbonden met het dossier regionale keringen [9]. 

10.8.  Normen drinkwaterkwaliteit worden aangescherpt33 

De kwaliteit van het drinkwater is een continu aandachtspunt van de drinkwaterbedrijven. Er moet 

continu een balans gezocht worden tussen de kosten voor de investeringen in de drinkwaterkwaliteit 

en de norm voor de kwaliteit van het drinkwater. Uitgangspunt is dat de burger erop moet kunnen 

vertrouwen dat het drinkwater kwalitatief (en kwantitatief) toereikend is [3].  

10.9.  Aanbeveling 

� Anticipeer zoveel mogelijk op nieuwe normen. Houdt daarbij de kosten en het 

maatschappelijk draagvlak scherp in de gaten. Normen zijn een middel om de doelen te 

bereiken. Maatwerkoplossingen moeten mogelijk blijven. De provinciale verordening Water 

moet dit maatwerk ook mogelijk maken. 

� Ga verder met het Integreren van de normen van de regionale keringen met die van 

wateroverlast. 
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Bijlage 1  

 

geïnterviewde personen 

 

1. Mevr. J. van Dijk projectleider Waterbeheerplan Waternet/AGV Amsterdam 

P. Meertens projectleider Waterbeheerplan 

2. Dr. mevr. G.H. Dinkelman Strategisch beleidsadviseur sector water Provincie Noord-Holland 

Haarlem 

Drs. C.M. van Schaik Beleidsadviseur sector water 

3. H. v.d. Linden Omgevingsmanager PWN Heemskerk 

J. Dekker Omgevingsmanager/Beleidsadviseur 

4. Drs. J.F.M. van Brussel Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland Haarlem 

5. Dr. C. Kwakernaak Senior onderzoeker Alterra Wageningen 

6. Drs. mevr. E.m. van Dam Senior beleidsadviseur bureau water Provincie Zuid-Holland Den 

Haag 

Ir. J.A.J. Delmeire Senior beleidsmedewerker bureau water 

7. ing. C.W. Boer, H.O. Overbeek, ing. M. van Wieringen, drs. M.A. Beek, drs. A.J. Heidekamp 

Rijkswaterstaat Noord-Holland 

8. J. Wijn projectleider waterprogramma Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

E. Schrama strategisch adviseur 

K. Bruin-Baerts thematrekker ruimtelijke ordening 

K. van Gijssel adviseur Geo-informatie 

Mevr. S. Komen beleidsontwikkelaar waterveiligheid 

9. Hoogheemraadschap Rijnland 

E. de Groot projectleider waterbeheerplan 

 

Vragenlijst 

 

Algemeen 

1. Wat is uw functie? 

2. Bij welke onderdelen van het waterbeleid bent u betrokken? 

 

Provinciale beleidsuitgangspunten.  

Het provinciale waterplan heeft 4 beleidsuitgangspunten.  

• klimaatbestendig waterbeheer; 

• water medesturend in de ruimtelijke ordening; 

• ‘Centraal wat moet, decentraal wat kan’; 

• een integrale en resultaatgerichte benadering van gebieden/regio’s. 

Graag uw mening over deze uitgangspunten aan de hand van 4 vragen. Geeft u daarbij aan de 

mogelijke oorzaken en verklaringen. 

3. Hebben deze uitgangspunten gewerkt? 

4. Zijn we op de goede weg? 

5. Zijn deze 4 uitgangspunten nog relevant? 

6. Zijn er naar uw opvatting nog nieuwe uitgangspunten? 

 

Strategische doelen 

7. Wordt Noord-Holland voldoende beschermd? 

8. Is er sprake van verantwoord benutten (en beleven)? 

9. Is er sprake van voldoende en schoon water? 

10. Wordt er gewerkt met maatwerkoplossingen? 

11. Zijn deze strategische doelen nog relevant voor de provincie? 

12. Zijn er nieuwe strategische doelen voor de provincie? 
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Lange termijn doelen 

13. Welke reactie heeft u bij de uitkomsten van de Wateratlas? 

14. Zijn we volgens u op de goede weg? Kunt u uw mening toelichten?  

15. Heeft u verklaringen voor de gevonden uitkomsten? 

 

Besturen: de provinciale inzet 

De bestuurlijke inzet is het volgende onderwerp. De provinciale doelen zijn veelzijdig net als het 

instrumentarium. De doelen hebben wij zojuist met U besproken. De genoemde instrumenten zijn: 

kaders stellen, toezicht houden, faciliteren en stimuleren, partnerschap, zelf uitvoeren, monitoren. 

Wij vragen aan u om tot een algemeen oordeel te komen en niet zozeer specifiek per onderdeel. 

17. Past de provinciale rol en inzet van instrumenten volgens U bij de doelen die de provincie wil 

bereiken? 

18. Is de provinciale rol-, taak- en verantwoordelijk verdeling voor U helder? 

 

Provinciale Agenda Water 

Tenslotte nog twee vragen over de provinciale Agenda Water 2015. Deze agenda met 4 

aandachtspunten komt voort uit de Midterm evaluatie (2012). 

19. Bent u daar mee bekend mee? 

Ja 

Nee (vraag 20 overslaan) 

20. Wat is volgens u de stand van zaken bij de vier vastgestelde bestuurlijke aandachtspunten uit de 

Agenda Water 2015? 

• Deltaprogramma, Topsectoren en innovatie: strategie bepalen en samen optrekken  

• Omgevingswet, water in relatie tot provinciale kerntaken ruimte, economie en natuur. Met 

de Omgevingswet zullen onder andere het Waterplan en de provinciale goedkeuring van het 

Waterbeheersplan komen te vervallen. Waterbeheerders willen graag met de provincie in 

gesprek waar en hoe waterdoelen dan het beste een plek kunnen krijgen. Waterbeheerders 

vragen PNH hier de regie te pakken. 

• Integraal bezien van aanleg, beheer en onderhoud: hoe komen we hier tot maatwerk? 

• Gericht om tafel rond een aantal belangrijke onderwerpen. Dit verzoek komt van 

Rijkswaterstaat Noord-Holland. Er zijn veel overleggen waar dezelfde onderwerpen op de 

agenda staan zoals rondom het Noordzeekanaalgebied. 

 


