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   Toelichting bij de PS Voordracht 'provinciale subsidie   

  aan sanering riooloverstorten Wijk en Egmond aan Zee'  

    

  Aan de leden van de Statencommissie WAMEN  

  door tussenkomst van statengriffier   
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Geachte leden, 

 

Op 21 januari 2008 is in de Commissie WAMEN de Statenvoordracht 

inzake de provinciale subsidie aan de sanering van de riooloverstorten op 

het strand van Wijk aan Zee en Egmond aan Zee behandeld. Door mij is 

toegezegd de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Hoe monitort de provincie de voortgang van de maatregelen van  

beide gemeenten en wat voor actie neemt de provincie met betrekking 

tot de subsidie als uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de gemeenten 

achterlopen op de planning (afrekenbaarheid)? 

2. Waarom is toegestaan dat  beide overstorten pas sluiten voor 1 januari 

2015 in plaats van 2010? 

 

De beantwoording van deze vragen vindt u in bijgevoegde memo. 

 

Daarnaast heb ik toegezegd om u de maatregelenprogramma’s van beide 

gemeenten te doen toekomen. De stukken zijn bij deze brief gevoegd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rinske Kruisinga 

Gedeputeerde Water  
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Memo: toelichting bij PS Voordracht ‘Provinciale subsidie aan sanering 

riooloverstorten strand Wijk aan Zee en Egmond aan Zee’ 

 

1) Monitoren voortgang, afrekenbaarheid 

In de PS Voordracht staat: ‘Provinciale Staten zullen jaarlijks op de hoogte 

worden gehouden over de voortgang van het maatregelenprogramma, middels 

rapportage’. Door de Commissieleden WAMEN is gevraagd hoe de 

provincie de voortgang van de maatregelen monitort en welke actie de 

provincie neemt met betrekking tot de subsidie als uit de jaarlijkse 

rapportage blijkt dat de gemeenten achterlopen op de planning. 

 

In de subsidiebeschikking worden op basis van de aanvraag en het 

daarbij behorende maatregelenplan en de begroting, afspraken vastgelegd 

met de subsidieontvanger over onder andere de uit te voeren activiteiten 

en te behalen resultaten binnen welke termijn. Hiertoe worden 

verplichtingen opgenomen waaraan sancties kunnen worden verbonden 

indien de subsidieontvanger deze niet nakomt. Met het verplichten tot het 

indienen van (jaarlijkse) tussenrapportages houden we vinger aan de pols 

over de voortgang in beide gemeenten. De provincie zal daarnaast 

regelmatig contact houden met gemeente Beverwijk en gemeente Bergen 

over de voortgang. Er zal bestuurlijk overleg plaatsvinden (geïnitieerd 

door de provincie) indien er afwijkingen in de uitvoering/planning 

worden geconstateerd.  

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het altijd mogelijk om, 

bij het niet voldoen aan de gestelde verplichtingen, de subsidie lager dan 

wel op nihil vast te stellen. Eventuele voorschotten kunnen dan worden 

teruggevorderd. In de Algemene subsidieverordening Noord-Holland en 

de Algemene wet bestuursrecht zijn diverse artikelen opgenomen die 

dergelijke acties mogelijk maken.  

 

2) Waarom verruiming toegestaan van 2010 naar 2015? 

Als verplichting bij het verlenen van de provinciale subsidie aan de 

sanering is in de Voordracht aan PS opgenomen dat gemeente Bergen en 

gemeente Beverwijk verplicht zijn tot sluiting van de overstorten op het 

strand van Egmond aan Zee respectievelijk Wijk aan Zee in 2015. 

Oorspronkelijk was de provinciale bijdrage aan de sanering gereserveerd 

in de begroting voor de periode 2007-2010. Door de Commissieleden is 
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gevraagd waarom de provincie deze verruiming van vijf jaar heeft 

toegestaan. De reden is tweeledig: a) de provincie kan sanering niet 

afdwingen; krachtens de lozingsvergunning moeten de overstorten voor 1 

januari 2015 weg zijn, b) doordat prioriteit moest worden gelegd bij de 

aanpak van wateroverlast stegen de financiële lasten voor beide 

gemeenten. 

 

In de subsidiebeschikking zal door de provincie Noord-Holland worden 

opgenomen dat voor 1 januari 2015 de beide overstorten gesloten moeten 

zijn. 

 

a) Lozingsvergunning Rijkswaterstaat  
In 2000 heeft Rijkswaterstaat via de lozingsvergunning geprobeerd om de 

beide overstorten te sluiten. Dit is echter door de Raad van State 

gepareerd, omdat er geen meetgegevens waren die aantoonden dat 

sprake was van een risicovolle overstort. Nu beschikt Rijkswaterstaat 

echter wel over meetgegevens die aantonen dat zwemwaternormen 

worden overschreden als de overstorten in werking zijn. Beleid is dat een 

risicovolle overstort gesaneerd moet worden. Rijkswaterstaat gaat de 

lozingsvergunning voor de overstorten omzetten van onbepaalde tijd 

naar bepaalde termijn (m.a.w. sluiting per 1-1-2015). Tijdens bestuurlijk 

overleg d.d. 29-6-07 heeft Rijkswaterstaat Noord-Holland deze plannen 

besproken met de gemeente Bergen en op 25-10-2007 met gemeente 

Beverwijk. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag dat sluiting van de 

overstorten kan afdwingen (o.b.v. de meetgegevens), de provincie niet.  

 

De provinciale bijdrage aan de sanering is bedoeld om de blauwe vlag te 

verkrijgen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die 

wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. 

Voor het verkrijgen van de blauwe vlag zijn voor beide gemeenten enkele 

extra inspanningen nodig. De provincie Noord-Holland kan het 

verkrijgen van de blauwe vlag door beide gemeenten niet afdwingen. Met 

de provinciale subsidie wil de provincie beide gemeenten stimuleren om 

dat wel te doen (de provinciale subsidie is resultaatsgebonden). 

 

Opgemerkt kan nog worden dat Rijkswaterstaat de resultaatsverplichting 

tot sluiting voor 1 januari 2015 in de lozingsvergunning wil opnemen, 

waarmee sluiting van de beide overstorten voor 1 januari 2015 toetsbaar 
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en handhaafbaar wordt.  

 

b) Wateroverlast/ stijging rioollasten 
Beide gemeenten zijn bezig met plannen om zowel wateroverlast (zoals 

bijvoorbeeld in Egmond aan Zee in augustus 2006 twee maal is 

voorgekomen, zoals ook weer in juni 2007, en in Wijk aan Zee in augustus 

2006) als de overstorten aan te pakken. Beide gemeenten hebben 

aangegeven prioriteit te leggen bij het nemen van maatregelen om de 

wateroverlast tegen te gaan en om de kwaliteit van het afvalwater uit de 

overstort te verbeteren. Verder zal het regenwater worden afgekoppeld 

van het riool, zodat er minder overstorten zullen gaan  plaatsvinden.  

 

Aanpassing van het rioolsysteem is een voorwaarde om de beide 

overstorten te kunnen saneren en wateroverlast te voorkomen. De 

benodigde maatregelen in het rioolsysteem, leidend tot sluiting van beide 

overstorten op termijn, vragen grote investeringen. Vanwege de ligging 

(in een kom) van de beide gemeenten zijn er geen eenvoudige 

oplossingen beschikbaar voor de sanering. Naast het feit dat de provincie 

de sluiting niet kan afdwingen en de blauwe vlag geen prioriteit heeft 

(droge voeten wel), zou in de periode tot 2010 door de 

wateroverlastproblematiek de sanering financieel onhaalbaar worden. 

Om de rioollasten niet onaanvaardbaar te laten stijgen ontstond een 

financieringstekort. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 

2007 aangegeven niet mee te willen betalen aan de sanering. De 

gemeenten hebben vervolgens gezocht naar dekking van het 

financieringstekort. De gemeenten hebben eind 2007 in bestuurlijk 

overleg aangegeven de door de provincie ter beschikking gestelde 

renteloze lening niet op de termijn 2007-2010 te kunnen terugbetalen en 

hebben gevraagd om een langere looptijd van de lening (2015; door 

financieringstekort en uitlopende planning). Op 13 december 2006 is 

reeds door gedeputeerde Poelmann in de commissie NLWM aangegeven 

dat hij aan beide gemeenten heeft aangegeven bereid te zijn de lening te 

verstrekken met een langere looptijd, om zo ruimte te geven aan de beide 

gemeenten. De maatregelen hebben, met de spreiding tot 1 januari 2015, 

reeds een forse stijging van rioollasten voor de burgers tot gevolg. 

Opgemerkt moet worden dat het rioolrecht, ondanks de forse stijging, in 

beide gemeenten niet boven het landelijk gemiddelde komen. 
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Ontwikkeling rioolrecht Beverwijk:  

In de gemeentelijke Meerjarenraming is een voorstel gedaan tot een 

eenmalige stijging van de rioollasten van 48% in 2008 (€ 53,-) en 

vervolgens een stijging van 6% per jaar tot 2016. De gemeenteraad heeft 

de begroting goedgekeurd.  

 

Het maatregelenprogramma van gemeente Beverwijk is gericht op 

sluiting van de riooloverstort in 2011. Wij zullen nog nagaan wat hiervan 

de consequenties zijn voor de subsidie in de periode 2012-2015. 

 

Ontwikkeling rioolrecht Bergen:  

Het raadsvoorstel en concept-besluit rond het uitvoeringsplan 

‘Maatregelen tegen wateroverlast 2007-2015’ van gemeente Bergen komt 

op 29 januari 2008 in de gemeenteraad. Deze stukken zijn reeds 

besproken in de raadscommissie. De raadscommissie heeft aangegeven 

dat de overstort op het strand van Egmond aan Zee voor 1 januari 2015 

zal worden gesloten. Dit komt overeen met de verplichting die de 

provincie in de subsidiebeschikking wil opnemen. De raadscommissie 

heeft besloten dat de stukken als hamerstuk naar de gemeenteraad gaan 

en dat de gemeenteraad d.d. 29 januari 2008 conform het voorstel zal 

besluiten. 

 

In het voorstel is aangegeven dat het rioolrecht als gevolg van de 

investeringen ca. €20,- zal stijgen. De gemeente heeft aangegeven de 

gemeenteraad nu nog geen plan met de ontwikkeling van de rioollasten 

te kunnen voorleggen, omdat er in 2008 nog meer rioleringsvoorstellen 

komen die van invloed zijn op de ontwikkeling van het rioolrecht. 

 

In tabel 1 is weergegeven welke bijdrage de betrokken partijen leveren 

aan de sanering van de beide overstorten. 

 

Tabel 1: Bijdrage partijen aan sanering (in euro’s). 

 Wijk aan Zee Egmond aan Zee 

Gemeente  4.900.000 5.177.500 

Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier* 

600.000 60.000 

Provincie Noord-Holland 490.000 490.000 

Totaal 6.000.000 5.727.500 
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* stimuleringsregeling afkoppelen van regenwater. 

 

3) Bijgevoegde stukken: 

1. Voorstel aan de gemeenteraad Bergen in te stemmen met het 

uitvoeringsplan “Maatregelen tegen de wateroverlast 2007 – 2015, dd 

29 november 2007”; 

2. Maatregelprogramma 2007-2015 gemeente Bergen; 

3. Collegenota gemeente Beverwijk Meerjarenprogramma Gemeentelijk 

Rioleringsplan en beheerprojecten 2008 t/m 2015; 

4. Aanvullende notitie op het Meerjarenprogramma GRP en 

beheerprojecten 2008 t/m 2015 gemeente Beverwijk; 

5. Memo riooltarieven bijlage voor Meerjarenraming Beverwijk. 
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