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1 Context en doel 
 
De provincie Noord-Holland heeft het Waterplan 2010-2015 opgesteld, in nauwe samenwerking met 
de Waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en belanghebbenden (zoals drinkwaterbedrijven en 
terreinbeheerders). Het Waterplan heeft begin 2009 ter inzage gelegen. Het Waterplan is op 16 
november 2009 vastgesteld in Provinciale Staten, samen met de Nota van beantwoording op de 
inspraakreacties. Het Waterplan geeft het beleidskader op het gebied van water voor de provincie, 
waterbeheerders en belanghebbenden. Het motto van het Waterplan 2010-2015 is ‘beschermen, 
benutten en beleven, en beheren’. Daarnaast komen de belangrijkste integrale 
gebiedsontwikkelingsprojecten met een wateropgave aan de orde. Per dossier wordt beschreven wat 
de provincie doet tot en met 2015 en wat de provincie van anderen verwacht.  
 
Het Uitvoeringsprogramma vormt een nadere uitwerking van het Waterplan 2010-2015. Gedeputeerde 
Staten stellen het Uitvoeringsprogramma vast. In navolging op het Uitvoeringsprogramma zal een 
Monitoringprogramma worden opgesteld (gereed: medio 2010).   
 
1.1 Doel en context Uitvoeringsprogramma 
Het opstellen van een Uitvoerings- en Monitoringsprogramma voor het Waterplan van de Provincie 
Noord-Holland is één van de te doorlopen stappen bij de vertaling van beleidsontwikkeling naar 
(beleids)uitvoering voor het waterbeleid van de provincie Noord-Holland. Daarbij zijn de recente 
ontwikkelingen in de wetgeving van belang, waarbij de provincie meer als regisseur optreedt en meer 
uitvoerende taken bij de lagere overheden zijn komen te liggen. De uitgangspunten van de nieuwe 
provinciale rol zijn de nieuwe sturingsfilosofie van de Structuurvisie, het Nationaal Bestuursakkoord 
Water-Actueel, de IPO-Unie notitie ‘Afstemming van taken in het regionaal waterbeheer’, de nieuwe 
Waterwet en Wet ruimtelijke ordening (zie ook hoofdstuk 2). De nieuwe verhoudingen moeten zich 
weerspiegelen in het Uitvoeringsprogramma.  
Het strategisch beleid wordt vastgesteld door de provincie. Het beheersbeleid en de uitvoering is 
vervolgens een verantwoordelijkheid van de (grond)waterbeheerders. Dit zijn de provincie, 
waterschappen, rijk(swaterstaat)en op onderdelen gemeenten. Zij stellen daarvoor ook eigen 
beheerplannen op; het Waterplan van de provincie vormt hiervoor het kader. Een goed uitgevoerd 
waterbeleid is dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Alle betrokken partijen hebben daarbij behoefte 
aan sturingsinformatie en informatie over doelbereik, op een verschillend aggregatie/abstractieniveau. 
Het Uitvoeringsprogramma geeft per dossier antwoord op de volgende vragen: 
- wat is de opgave;  
- welke resultaten wil de provincie bereiken; 
- wanneer wil de provincie die resultaten bereiken; 
- wat is de rol van de provincie; 
- vanuit welke kaders heeft de provincie de activiteiten benoemd. 

Binnen de provinciale beleidscyclus heeft het Monitoringprogramma van het Waterplan 2010-2015 als 
doel om GS en PS op bestuurlijk niveau te voorzien van sturingsinformatie over de effectiviteit van het 
beleid en de efficiëntie van de beleidsuitvoering door alle betrokken partijen.  

1.2 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat de uitgangspunten bij het Uitvoeringsprogramma. Hoofdstuk 3 bevat het financiële 
overzicht. Hoofdstuk 4 geeft de vervolgprocedure weer. Het Uitvoeringsprogramma is opgenomen in 
Bijlage 1.  
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2 Uitgangspunten Uitvoeringsprogramma 
 
Drie uitgangspunten bij het Uitvoeringsprogramma zijn: 
1. Geen dubbelingen met andere provinciale Uitvoeringsprogramma’s; 
2. Alleen provinciale acties die bijdragen aan de realisatie van de wateropgaven; 
3. De rol van de provincie conform hoofdstuk 8 ‘Besturen’ in het Waterplan 2010-2015. 
 
De uitgangspunten worden hieronder verder toegelicht. Het Uitvoeringsprogramma van de provincie 
Noord-Holland is weergegeven in Bijlage 1.  
 
2.1 Uitgangspunt 1. Geen dubbelingen met andere pro vinciale Uitvoeringsprogramma’s 
In het Waterplan 2010-2015 wordt een 37-tal waterdossiers besproken. In het provinciaal Waterplan 
wordt het waterbeleid via twee sporen benaderd.  
• Het eerste spoor zijn dossiers sec vanuit water: dit betreft waterveiligheid, waterkwantiteit, 

waterkwaliteit en drinkwater. De provinciale regie wordt gecoördineerd door Sector Water van de 
provincie. 

• Het tweede spoor betreft dossiers waarin water een rol speelt naast andere ruimtelijke opgaven. 
Dit kan zijn vanuit een specifieke functie (landbouw of toerisme) of integrale gebiedsopgaven 
waarin water een rol speelt. De provinciale aansturing van deze functionele of integrale 
vraagstukken vindt niet plaats vanuit Sector Water maar vanuit andere sectoren van de provincie 
(bijv. Sector Economie, Landbouw en Toerisme en sector Milieu, en Sector Ruimtelijke Inrichting 
voor wat betreft de afweging van integrale vraagstukken) en is verankerd in andere provinciale 
beleidsstukken, met hun eigen Uitvoerings- en Monitoringsprogramma’s. Met name in de 
Structuurvisie.  

 
Vanuit de integrale gebiedsdossiers zijn alleen de Noordzeekust (speerpunt uit het Waterplan 2010-
2015), het IJsselmeergebied en de Oostelijke Vechtplassen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 
Reden is dat bij de eerste twee gebiedsdossiers nog keuzes gemaakt moeten worden in het standpunt 
en visie van de provincie en omdat voor de Oostelijke Vechtplassen een belangrijke KRW-opgave 
meegenomen moet worden in het Beheerplan voor het Natura 2000 gebied. De andere functionele en 
integrale gebiedsdossiers (tweede spoor) zijn niet opgenomen in voorliggend Uitvoeringsprogramma. 
Daar waar nodig zijn de specifieke waterdoelen van deze gebiedsdossiers overgenomen bij 
themadossiers over dit onderwerp (vooral wateroverlast en grond- en drinkwater). Dit bevordert een 
efficiënte beleidsuitvoering en – monitoring.  
 
De dossiers uit het waterspoor plus de dossiers Noordzeekust, het IJsselmeergebied en de Oostelijke 
Vechtplassen zijn opgenomen in het voorliggend Uitvoerings- en Monitoringsprogramma. Dit resulteert 
in 24 dossiers (zie tabel 1 ‘Overzichtstabel dossiers Waterplan’). 
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Tabel 1: Overzichtstabel dossiers Waterplan (37 dossiers). 
Hoofdstuk-

indeling 

Waterplan 

Dossier In 

Uitvoerings

progr.? 

In ander provinciaal Uitvoerings- en Monitoringspro gramma  

4 Beschermen   

4.1 Meerlaagsveiligheid Ja  

4.2 Primaire waterkeringen Ja  

4.3 Regionale waterkeringen Ja  

4.4 Muskusrattenbestrijding Ja  

4.5 Veiligheid buitendijkse gebieden Ja  

4.6 Watercalamiteiten Ja  

    
5 Benutten en Beleven   

5.1 Zoetwatervoorziening Ja  

5.2 Drinkwater Ja Relatie met Milieubeleidsplan grondwaterbeschermingsgebieden) 

5.3 Energie (warmte-koude-opslag) Ja  Relatie met Milieubeleidsplan 

5.4 Beroepsscheepvaart Nee Zie provinciaal vervoersplan, water als economische drager (ELT)

Monitoring vindt plaats via het programma Water als 

Economische Drager en de Netwerk Strategie Vaarwegen. 

5.5 Landbouw Nee Structuurvisie/ ELT /KRW  /   Subsidieregeling Water 

5.6 Bedrijfsleven en kennisinstituten Nee  

5.7 Zwemwater Ja  

5.8 Toerisme en recreatie Nee Zie Agenda Recreatie en Toerisme, Water als Econ. Drager 

Monitoring vindt plaats via de Agenda Recreatie en Toerisme. 

5.9 Natuurgebieden en waterparels Ja  

5.10 Cultuurhistorie Nee Zie Structuurvisie, Beeldkwaliteitsplannen, Bestemmingsplannen 

Monitoring vindt plaats via de Agenda Recreatie en Toerisme en 

de Nota Cultuur 

5.11 Waterbewustzijn Ja  

    
6 Beheren   

6.1 Grondwaterkwaliteit Ja  

6.2 Grondwaterkwantiteit Ja  

6.3 Oppervlaktewaterkwaliteit Ja  

6.4 Vismigratie Ja  

6.5 Oeverbeheer en –inrichting van de 

provinciale vaarwegen 

Ja  

6.6 Waterbodems Ja  

6.7 Voorkomen van wateroverlast Ja  

6.8 Peilbeheer Ja  

6.9 Stedelijk waterbeheer Ja  

    
7 Bijzondere Gebieden   

7.1 Noordzeekust Ja  

7.2 Metropoolregio Amsterdam Nee Structuurvisie. Monitoring vindt plaats conform afspraken 

Noordvleugelconferentie 

7.3 Westflank Haarlemmermeer Nee Structuurvisie 

7.4 Wieringerrandmeer Nee Structuurvisie 

7.5 Stelling van Amsterdam Nee Structuurvisie. Monitoring vindt plaats via Gebiedsprogramma 

Stelling van Amsterdam. 

7.6 IJsselmeergebied Ja,  strategische zoetwatervoorziening 

7.7 Waddenzee Nee BenO plan / Convenant vaarrecreatie 

7.8 Oostelijke Vechtplassen Ja  

7.9 Bloemendalerpolder Nee Structuurvisie 

7.10 Horstermeerpolderpolder Nee Structuurvisie 

7.11 Investeringsbudget Landelijk Gebied Nee ILG Uitvoerings strategie plannen 
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2.2 Uitgangspunt 2. Alleen provinciale acties die b ijdragen aan de realisatie van de 
wateropgaven 

Het Waterplan 2010-2015 bevat provinciale doelen en een uitwerking van de waterdoelen van het rijk 
en de EU. In het Waterplan zijn naast acties van de provincie ook gewenste acties van andere 
waterbeheerders, gemeenten en derden opgenomen. Op deze manier willen we bereiken dat de 
betrokken partijen dezelfde doelen voor ogen hebben. De doelstellingen zijn in het Waterplan 
vastgelegd voor de termijn 2040. In het Waterplan is tevens uitgewerkt wat dit betekent voor de 
planperiode 2010-2015. Dit geeft inzicht in de concrete opgaven die gezamenlijk opgepakt moet gaan 
worden in de planperiode. Het Uitvoeringsprogramma maakt vervolgens concreet wat de provincie 
komende planperiode gaat doen om de wateropgaven te realiseren. De in het Waterplan 
geformuleerde (gewenste) acties door andere partijen (zie paragrafen ‘Wat verwachten wij van 
anderen’) zijn in het Uitvoeringsprogramma zoveel mogelijk omgezet naar acties voor de provincie. 
Hierbij is gebruik gemaakt van termen als gefaciliteerd, bemiddeld, gezamenlijk uitgevoerd of 
afspraken gemaakt. 
 
2.3 Uitgangspunt 3. Rol van de provincie  
De betrokken partijen hebben de wil om gezamenlijk te werken aan de wateropgaven. Partijen willen 
echter scherper inzicht in ieders rol (dit blijkt onder andere uit de evaluatie van het vorige Waterplan); 
deze rolverdeling is afgelopen jaren per dossier gewijzigd en zal nog verder wijzigen door de nieuwe 
Waterwet. De IPO-Unie notitie ‘Afstemming van taken in het regionaal waterbeheer’ (2005) vormt een 
basis voor de rol- en taakverdeling zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma (naast de 
Structuurvisie, het Nationaal Bestuursakkoord Water-Actueel, de nieuwe Waterwet en Wet ruimtelijke 
ordening). In bijlage 4 is een samenvatting van deze notitie gegeven. Het Uitvoeringsprogramma sluit 
aan bij hoofdstuk 8 ‘Besturen’ van het Waterplan 2010-2015, waarin de rollen en de inzet van 
instrumenten zijn aangegeven. Verder: 
• Het Uitvoeringsprogramma vormt een kapstok voor de rolinvulling richting Inspectie van VROM en 

Inspectie VenW (invulling toezichtsrol door provincie) en voor het rapport 'Van specifiek naar 
generiek' van de commissie Oosting over het interbestuurlijk toezicht.  

• De uitvoering van het waterbeleid gaat uit van het principe ‘decentraal wat decentraal kan, 
centraal wat centraal moet’. Dit betekent dat de provincie een rol kiest die afhangt van de eigen 
wettelijke taken en die van andere partijen, het waterthema, de fase van de beleidsvorming en het 
provinciale belang.  

• Met de komst van de Waterwet vindt een verschuiving plaats van een reactieve sturing 
(goedkeuring achteraf) naar een proactieve sturing (goed overleggen in het voortraject). De 
provincie zet deze al ingezette beleidslijn voort en zal zoveel mogelijk vooraan in het traject 
overleg plegen met de waterbeheerders, gemeenten en andere partijen.  

Met deze werkwijze beoogt de provincie een optimale afstemming en doorwerking van het provinciaal 
beleid in de plannen van onder meer de waterbeheerders en de gemeenten.  
 
Naast haar kaderstellende en toezichthoudende functies (o.m. toetsen van Gemeentelijke 
Rioleringsplannen en Waterbeheerplannen) heeft provincie nog een aantal operationele beheerstaken 
binnen het grondwater- en vaarwegbeheer. De provincie blijft, ook na de inwerkingtreding van de 
Waterwet, bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving van grondwateronttrekkingen ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen en industriële toepassingen van meer 
dan 150.000 m3 per jaar. Voor de overige grondwateronttrekkingen worden de Waterschappen 
bevoegd gezag. Verder heeft de provincie regionale vaarwegen in beheer. De muskus- en 
beverrattenbestrijding is momenteel nog een taak van de provincie. Via de Invoeringswet Waterwet 
komt deze taak naar verwachting medio 2011 te liggen bij de Waterschappen  
 
De uitvoerende en beherende taken van de provincie zijn:  
• Grondwaterbeheer;  
• Vaarwegbeheer;  
• Muskus- en beverrattenbestrijding (tot 2011);  
• Provinciale KRW-maatregelen (grondwatermaatregelen, vispasseerbaarheid sluizen en het KRW-

proof maken van provinciaal beleid).  
 
De partnerrol is uitgewerkt in de geactualiseerde (20) samenwerkingsafspraken tussen provincie en 
waterschappen. 
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In bijlage 1 wordt aangegeven vanuit welke rol (naast kaderstellend, toezichthoudend en uitvoerend 
wordt ook nog de partnerrol onderscheiden) een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd. Deze rollen 
dienen om de werkprocessen te versoepelen, en om doelen tot uitvoer te brengen (stimuleren, 
faciliteren). Dit kan in de vorm van extra bestuurskracht, ambtelijke capaciteit, financiële middelen e.d.  
 
In bijlage 5 wordt een globaal overzicht gegeven van de rollen en taken van onze partners in het 
waterbeheer bij het realiseren van de wateropgaven uit het provinciale Waterplan (waterschappen, 
Rijkswaterstaat en gemeenten). 
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3 Financieel overzicht 
 
Op 22 juni 2009 hebben Provinciale Staten besloten over de financiën 2009, maar niet over de 
meerjarenraming. De provincie heeft een inschatting gemaakt van de provinciale kosten voor het 
waterbeleid. Voor de uitvoering van het waterplan 2010-2015 is voor de periode 2010 tot en met 2015 
in totaal € 77.771.300,- nodig.   
 
Tabel 2: Globaal overzicht Provinciale kosten waterbeleid 2010-2015. 
Nr. Dossier  

4 Beschermen € 39.459.000 

4.1 Meerlaagsveiligheid 1.125.000 

4.2 Primaire waterkeringen (zie c)  

4.3 Regionale waterkeringen (zie ook c) 300.000 

4.4 Muskusrattenbestrijding 38.034.000 

4.5 Veiligheid buitendijkse gebieden (zie c)  

4.6 Watercalamiteiten  

   

5 Benutten en Beleven € 1.260.000 

5.1 Zoetwatervoorziening (zie ook b) 60.000 

5.2 Drinkwater (zie grondwater)  

5.3 Energie (warmte-koude-opslag) (zie grondwater)  

5.7 Zwemwater (zie a)  

5.9 Natuurgebieden en waterparels (zie ook c) 1.200.000* 

5.11 Waterbewustzijn (zie a)  

   

6 Beheren €  11.430.500 

6.1 Grondwaterkwaliteit 961.200 

6.2 Grondwaterkwantiteit  1.681.800 

 Grondwaterkwantiteit (verdroging) 7.120.000 * 

6.3 Oppervlaktewaterkwaliteit (zie ook b, c, d) 300.000** 

6.4 Vismigratie 1.000.000** 

6.5 Oeverbeheer en –inrichting van de provinciale vaarwegen (zie oppervlaktewaterkwaliteit)  

6.6 Waterbodems  uit budget B&U 

6.7 Voorkomen van wateroverlast (zie a, c)  

6.8 Peilbeheer (zie a)  

6.9 Stedelijk waterbeheer (zie ook a) 367.500 

   

7 Bijzondere Gebieden € 16.000.000 

7.1 Noordzeekust 14.000.000 *** 

7.6 IJsselmeergebied  

7.8 Oostelijke Vechtplassen 2.000.000 

   

 Overige  

a Beleidsactiviteiten oppervlaktewater (nieuwe activiteiten waterplan ) 1.359.600 

b Uitvoeringsregeling Water  1.200.000 

c Integrale projecten landelijk gebied 6.000.000 

d Synergieprojecten 800.000 

* Verdere besluitvorming over projecten, kosten en financiering vindt plaats in samenhang met de 
Midterm Review ILG in 2010. 
** Dit bedrag ligt voor in de besluitvorming 2010. 
*** Investering via TWIN-H reserves. Voordracht PS voor verdere invulling gepland voor 2010. 
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4 Toelichting op Uitvoeringsprogramma en vervolg 
 
4.1 Toelichting op Uitvoeringsprogramma   
Bijlage 1 bevat het Uitvoeringsprogramma voor de planperiode 2010-2015. Het Uitvoeringsprogramma 
bevat de activiteiten en de te behalen resultaten uit het Waterplan waar de provincie voor aan de lat 
staat. In Bijlage 2 zijn de activiteiten uit het Waterplan 2010-2015 weergegeven waarvoor de andere 
partijen aan de lat staan. Ook zijn provinciale activiteiten weergegeven die niet in het 
Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, met de reden daarvoor. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn 
dat de activiteit reeds is uitgevoerd of dat dezelfde activiteit reeds is opgenomen in een ander dossier 
(zo wordt dubbeling voorkomen).   
 
De verschillende kolommen van het Uitvoeringsprogramma geven weer: 
• Dossier: dossier waar de opgave en resultaten op betrekking hebben;  
• Opgave 2015: de opgave voor het dossier in de planperiode 2010-2015; 
• Nr.: nummer van het te behalen resultaat; 
• Resultaten planperiode 2010-2015: te behalen resultaten in de planperiode 2010-2015; 
• Planning: wanneer moet het resultaat behaald zijn, waarbij: 

° Groen betekent dat in het betreffende jaar het resultaat behaald moet zijn; 
° Oranje, eindigend in groen betekent dat het behalen van het resultaat een aantal jaren 

doorlooptijd heeft maar uiteindelijk tot het beoogde doel (in het groene jaar) moet leiden; 
° Oranje, zonder groen betekent dat de actie doorlopend is en niet afgesloten wordt; 

• Rol provincie: de roze kleur geeft voor dat te behalen resultaat de verantwoordelijkheid van de 
provincie weer;  

• Kader provincie: de blauwe kleur geeft weer vanuit welke kaders de provincie deze activiteiten 
benoemd heeft (wettelijk kader, bestuurlijke afspraken/convenant, ambitie/strategie). Onder 
wettelijk kader valt ook Europese Regelgeving. 

• Nieuwe actie (niet opgenomen in het Waterplan): activiteiten die niet in het Waterplan 2010-2015 
staan. Deze activiteiten zijn in blauwe kleur in de tabellen van Bijlage 1 weergegeven.  

 
4.2 Vervolg: Monitoringprogramma  
Het provinciale Uitvoeringsprogramma zal worden vastgesteld door het provinciale bestuur.  
 
In navolging op het Uitvoeringsprogramma zal een Monitoringprogramma worden opgesteld. Daarin 
zullen wel de activiteiten voor de andere partijen (waterbeheerders, gemeenten, derden) worden 
opgenomen (indien deze bijdragen aan de realisatie van provinciale acties om te komen tot het 
oplossen van de wateropgaven). Het Monitoringprogramma zal waar mogelijk worden afgestemd op 
de monitoring van de waterschappen en met de indicatoren die gebruikt worden in de provinciale P&C 
cyclus.   
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Bijlage 1. Uitvoeringsprogramma provincie Noord-Hol land 
 

A. Thema Beschermen Planning Rol provincie Kader provincie 

Dossier Opgave 2015 Nr Resultaten planperiode 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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1 Compartimenteringsstudie uitgevoerd i.s.m. rijk en waterbeheerders en Compartimenteringskeringen vastgelegd in 

provinciale Waterverordening en Structuurvisie 

             

2 Overstromingsrisicokaart en overstromingsgevaarkaart opgesteld               

3 Afspraken gemaakt over wanneer partijen de overstromingsrisicokaart, overstromingsgevaarkaart en 

overstromingsscenario’s gaan inzetten bij plannen t.a.v. ruimtelijke ordening 

             

4.1 Meerlaags 

veiligheid 

In 2015 zijn kwetsbare gebieden aangemerkt als 

risicozones en beschikken we over 

risicobeheersplannen voor deze gebieden. 

4 Risicobeheersplannen opgesteld die voldoen aan de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s       

 

 

       

1a Veiligheidsverslag derde toetsronde primaire keringen (op basis van Veiligheidsverslagen waterkeringbeheerders) 

opgesteld. Dit verslag is verstuurd naar Staatssecretaris 

             

1b Afspraken gemaakt met rijk en waterschappen over de aanpak van primaire keringen die bij de derde toetsing als 

onvoldoende zijn beoordeeld. Afspraken gemaakt over nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma  

             

1c Noord-Hollandse inbreng bij de totstandkoming van nieuwe veiligheidsnormen en toetssystematiek voor 

bescherming tegen overstromingen van buitenwater  

             

1d Dijkverbeteringplannen (10) goedgekeurd              

1e Goede ruimtelijke inpassing van dijkverbeteringplannen met extra aandacht voor robuustheid, ruimtelijke kwaliteit en 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden en versterking van ecologische en recreatieve waarden 

             

2 Zwakke schakels (HBPZ en Kop van Noord-Holland) zijn aangepakt met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De 

provincie heeft de regie en maakt afspraken met rijk, waterschap en gemeenten over deze combinatie. 

             

4.2 Primaire 

Waterkeringen 

 

Primaire keringen op orde (HWBP uitgevoerd en 

zwakke schakels zijn aangepakt). 

3 Afspraken met Rijk en waterbeheerders hoe bij dijkversterkingen geanticipeerd kan worden op het advies van de 

Deltacommissie (zie ook Dossier 4.3 Regionale keringen) 

             

1a Alle keringen zijn aangewezen als regionale waterkering, zijn genormeerd in 2012              

1bc Leidraden en handreikingen zijn opgesteld en vastgesteld, en bestuurlijke afspraken over toetsproces en 

verbeterprogramma zijn gemaakt 

             

1d Instrumentarium voor het verbeteren en beheren van regionale waterkeringen (ILG en projectprocedure) is ingezet              

1e Beleidskader ontwikkeld voor samenhang tussen preventie en gevolgenbeperking bij het op orde brengen van de 

regionale keringen, gerapporteerd en beschikbaar voor de partijen die er naar moeten handelen 

             

4.3 Regionale 

keringen 

Genormeerde regionale keringen zijn op orde.  

(meest risicovolle boezemkaden met 

veiligheidsklasse V, IV en III zijn op orde). 

2 Bestuurlijke afspraken gemaakt over normering en toetsing van de regionale keringen in beheer bij Rijkswaterstaat, 

bij voorkeur conform de provinciale systematiek voor regionale keringen 

             

4.4 Muskusratten 

bestrijding 

Overdracht bestrijdingstaak aan de 

Waterschappen conform de Waterwet. 

1 Overdracht op 1 januari 2011 uitgevoerd naar waterschappen en vastgelegd in overeenkomst met afspraken over 

kwaliteit en kwantiteit (Tot de feitelijke overdracht is de provincie verantwoordelijk voor een adequate bestrijding) 

             

1 Eventueel veiligheidsnormen in bestaande situaties langs de kust vastgelegd in een Provinciale Verordening (in 

verlengde van Brief 13 Kustplaatsen) inclusief de communicatie naar burgers. 

              

2 Afspraken gemaakt met decentrale overheden en private partijen over de bescherming tegen hoogwater bij nieuw 

buitendijks gebied (Beleidslijn Kust) Bewustzijn t.a.v. waterveiligheid verbeterd 

              

3 Samen met waterbeheerders en Rijk de gemeenten en andere initiatiefnemers van een ruimtelijk plan geadviseerd 

bij nieuwe ontwikkelingen in bestaand buitendijks gebied over handhaving/realisatie van het beschermingsniveau 

IJssel- en Markermeerkust 

             

4 Onderzoek uitgevoerd naar de huidige veiligheidssituatie voor bestaande, bebouwde buitendijkse gebieden IJssel-

Markermeerkust i.s.m. de waterbeheerders 

             

4.5 Veiligheid 

buitendijkse 

gebieden    

Noordzeekust: handhaven huidig 

beschermingsniveau bestaand buitendijks 

gebied (op basis van de Hydraulische 

randvoorwaarden 2006).  

IJssel- en Markermeerkust: overzicht huidig 

beschermingsniveau en werkbare afspraken 

over het (realiseren van) het gewenste 

beschermingsniveau. 

5 Afspraken gemaakt (voor 2013) met waterbeheerders over het (toekomstig) beheer van regionale keringen in het 

buitendijksgebied IJssel-Markermeerkust 

             

4.6 Verdere professionalisering van bestrijding van 1 Calamiteiten plannen beoordeeld samen met buurprovincies              
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2 Rampenbestrijdingsplannen bij overstromingen van de gemeenten (veiligheidsregio’s) gefaciliteerd door goed 

overleg en getoetst 

             

3 Overstromingsscenario’s bij doorbraak van primaire en regionale waterkeringen uitgebreid (als basis voor 

overstromingsrisico- en overstromingsgevaarkaarten) 

             

4 Burger geïnformeerd over het overstromingsrisico, samen met Veiligheidsregio’s en ministerie BZK m.b.v. de 

provinciale risicokaarten, provinciale risicokaart toegepast 

             

5 (Minimaal eens per vier jaar) deelgenomen met onder meer de Veiligheidsregio’s aan een overstromingscenario 

oefening, overeenkomstig het Nationaal Waterplan  

             

Watercalamiteiten watergerelateerde calamiteiten. 

Overheden en burgers zijn goed voorbereid op 

watergerelateerde calamiteiten en 

rampenbestrijdingsplannen 

6 Samen met AGV overleg gevoerd met de gemeente Ouder Amstel over de Ronde Hoep met als inzet vóór 2015 

voorzorgsmaatregelen uit te voeren 
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B.  Thema Benutten en Beleven Planning Rol provincie Kader provincie 
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1 Bijgedragen aan het bepalen van de wateropgave voor waterkort en bijbehorende maatregelen voor 2015 o.a. door:  

Geparticipeerd in Landelijke Verkenning Zoetwatervoorziening; rijk is trekker 

             

2 Kaarten opgesteld waarop voor alle functies de zoetwaterbehoefte en kosten provinciedekkend in beeld is gebracht 

i.s.m. waterschappen, in overleg met rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties, inclusief eventuele 

maatregelen om functie aan te passen of te verplaatsen 

             

3 Aangepaste PMV met regionale verdringingsreeks Noord-Nederland voor HHNK              

4 Jaarlijks subsidie verleend i.h.k.v. de Uitvoeringsregeling water Noord-Holland om landbouw en bedrijfsleven 

zelfvoorzienend te maken 

             

5.1 

Zoetwatervoorziening 

 

 

Het watersysteem is op orde. 

(Het IJsselmeer blijft behouden als 

zoetwaterbekken van voldoende grootte.)  

 

5 Seizoensberging in Westflank Haarlemmermeer planologisch vastgelegd              

1 Bestaande vergunningen Drinkwaterwinningen indien nodig aangepast (duinen en Gooi)              

2 Waterwinningen Amsterdamse Waterleidingduinen en Noord-Hollands Duinreservaat zijn geoptimaliseerd 

(randeffecten afgenomen t.o.v. nulmeting?) 

             

3 Gebiedsbeheerplan voor het beheren van grootschalige grondwaterverontreinigingen in het Gooi ter bescherming van 

drinkwaterwinningen is opgesteld samen met VROM, waterschappen en gemeenten (KRW maatregel) 

             

4 Onderzoek uitgevoerd naar de verontreiniging en verdroging bij Loosdrecht, effecten op natuurgebied de Ster en 

exacte risico’s bodemverontreiniging in Loosdrecht, eventueel gevolgd door wijziging vergunning/begrenzing 

grondwaterbeschermingsgebieden 

       b  a    

5.2 Drinkwater De waterkwaliteit in de grondwaterlichamen 

is niet verslechterd en bij voorkeur 

verbeterd, waardoor een toename in de 

zuiveringsinspanning voor de bereiding van 

drinkwater is voorkomen en op de langere 

termijn een afname mogelijk is. 

Drinkwaterwinningen hebben een 

gereduceerde tot geen negatieve invloed 

op de omgeving. 

 
5 Aangepaste kaart met begrenzing van de grondwaterbeschermingsgebieden  

Eventueel vergunningbegrenzing grondwaterbeschermingsgebieden aangepast 

             

1 Vergunningen grondwatergebruik WKO              

2 NB: Nieuwe actie, staat niet in het Waterplan:  

Meldingsplicht voor alle WKO systemen opgenomen in Amvb Bodemenergie 

             

3 Kaarten met voor WKO geschikte ondergrond ontwikkeld              

4 Geparticipeerd in landelijk onderzoek naar bijdrage van WKO aan beheersing en sanering van 

grondwaterverontreinigingen 

             

5 Workshop voor gemeenten georganiseerd ter stimulering van gemeenten om de betekenis van de ondergrond voor 

bovengronds gebruik op te nemen in het bestemmingsplan 

             

5.3 Energie – 

Warmte-koude 

opslag 

In complexe situaties (met meerdere WKO-

systemen) worden altijd masterplannen 

opgesteld, zodat maximale reductie van 

CO2-uitstoot wordt bereikt en WKO-

systemen niet leiden tot (thermische en 

chemische) verontreiniging van de 

ondergrond. 

6 Masterplannen WKO opgesteld in complexe situaties met meerdere initiatiefnemers              

1 GS besluit (jaarlijks) aanwijzen zwemlocaties met functie zwemwater in regionale- en rijkswateren (op basis van het 

landelijke protocol ‘Aanwijzen en Afvoeren Zwemwaterlocaties’) inclusief jaarlijkse publieksparticipatie bij de 

herziening en de bijwerking van lijst van zwemwateren 

             

2 Actuele informatie en voorlichting over zwemwater aan inwoners d.m.v. dagelijkse update website              

3 Inspectierapporten van jaarlijkse inspectie en veiligheidsonderzoek (categorie D) zwemwaterplekken               

4 Onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan zwemlocaties in de provincie               

5 Tweejaarlijks (oneven jaren) de Noord-Hollandse Zwemwaterdag georganiseerd               

6 Bemiddeld als er conflicten zijn over het nemen van maatregelen of de kosten daarvan door overleg met betrokken 

partijen 

             

5.7 Zwemwater 

 

Alle zwemwateren voldoen aan de 

Zwemwaterrichtlijn.  

Er zijn 20 nieuwe zwemplekken t.o.v. 2009.  

7 Onderzoek uitgevoerd welke mogelijkheden er bestaan om natuur en zwemwater duurzaam met elkaar te verbinden. 

Kennis ontwikkeld rond haalbare inrichtings- en beheermaatregelen t.b.v. zelfreinigend vermogen watersystemen  

             

1 Functies toegekend aan oppervlaktewateren in overleg met waterbeheerders door functiekaarten te maken               

2 KRW-maatregelen en maatregelen beheerplannen zijn geïntegreerd uitgevoerd (o.a. in synergie projecten of 

individuele maatregelen) 

             

5.9 Natuurgebieden 

en Waterparels 

 

 

De waterkwaliteit van de waterparels is 

gehandhaafd of verbeterd.  

Natura 2000 en KRW zijn optimaal op 

elkaar afgestemd. 3 Actuele kaart waterparels samen met de water- en terreinbeheerders opgesteld              
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4 Mogelijkheden recreatieve verbindingen waterparels zijn onderzocht              

5 Subsidie verstrekt via het ILG aan recreatieve verbindingen of maatregelen ter verbetering van kwaliteit waterparels 

(i.s.m. terreinbeheerders en waterschappen) 

             

 

6 In overleg met de waterbeheerders de ecologische doelen voor KRW-waterlichamen toegepast op waterparels 

(overige wateren) en indien nodig aangepast (bestuurlijke afspraak RBO en NWP)   

             

1 Aangehaakt aan en regionaal versterkt van de nationale campagne ‘Nederland leeft met Water’ o.a. door:  

Waterweek (jaarlijks) georganiseerd in samenwerking met gemeenten, waterschappen, burgers en bedrijven 

             

2 Deelgenomen aan het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling in samenwerking met gemeenten en 

waterbeheerders 

             

5.11 Waterbewustzijn Waterbewustzijn is vergroot door 

informatievoorziening via campagnes en 

door lesprogramma’s. 

3 Scholen gestimuleerd om een lesprogramma te ontwikkelen over waterbewustzijn in de eigen omgeving (o.a. via de 

Agenda Jeugd en het actieplan wateronderwijs van het Rijk), in samenwerking met gemeenten en waterbeheerders 
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C. Thema Beheren Planning Rol provincie Kader provincie 
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1 Bij verlenen van vergunningen er op toegezien dat grondwateronttrekkingen niet leidt tot verzilting en verspreiding van 

verontreinigingen  

             

2 Meten van de toestand van de grondwaterlichamen (kwalitatief en kwantitatief) m.b.v. de provinciale 

grondwatermeetnetten (KRW-maatregel) 

Monitoring en rapportage hierover vindt plaats binnen een apart uitvoerings- en monitoringsprogramma 

             

3 Overzicht bestrijdingsmiddelengebruik en -gehaltes in het grondwater in de binnenduinrand en het Gooi (KRW-maatregel) 

opgesteld samen met gemeenten en LTO   

             

4 Overzicht locaties met nieuwe peilbuizen voor het bestrijdingsmiddelenonderzoek opgesteld (KRW-maatregel)              

5 Overzicht invloed van grondwaterverontreinigingen (puntbronnen) op natuurgebieden (Natura2000) opgesteld (KRW-

maatregel) 

             

6 Gebiedsbeheerplan voor het beheren van grootschalige grondwaterverontreinigingen in het Gooi uitgevoerd en verzoek 

om uitzonderingspositie ingediend samen met gemeenten, waterschap en VROM 

             

7 Overzicht interactie grond- en oppervlaktewater (KRW-maatregel) opgesteld samen met de Waterschappen              

8 Overzicht aantal  locaties met grootschalige grondwaterverontreinigingen waar gebiedsgericht grondwaterbeheer mogelijk 

is (SKB-onderzoek) 

             

9 Geparticipeerd in het project van VROM voor gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen               

6.1 

Grondwaterkwaliteit  

De grondwaterkwaliteit in de 

grondwaterlichamen in Noord-Holland is in 

een goede toestand, conform de eisen van 

de KRW.  

Via gebiedsgericht beheer wordt verspreiding 

van grootschalige 

grondwaterverontreinigingen voorkomen. 

 

 

10 Rapport early warning systeem nieuwe verontreinigingen bij grondwaterwinningen samen met drinkwaterbedrijven              

1 Coördinatie en subsidiering antiverdrogingsmaatregelen door waterschappen, drinkwaterbedrijven en terreinbeheerders in 

TOP-gebieden uitgevoerd 

             

2 Vergunning drinkwaterwinning en grote industriële onttrekkingen              

6.2 Grondwater 

kwantiteit 

De grondwaterkwantiteit in de 

grondwaterlichamen in Noord-Holland is in 

een goede toestand, conform de eisen van 

de KRW. Dit houdt in dat  

• er minder grondwater wordt onttrokken 

dan de totale grondwateraanvulling; 

• er geen sprake mag zijn van 

achteruitgang van 

grondwaterafhankelijke natuurwaarden 

als gevolg van veranderingen in 

grondwaterstanden of -stroming. 

3 Meten van de toestand van de grondwaterlichamen (kwalitatief en kwantitatief) m.b.v. de provinciale 

grondwatermeetnetten (KRW-maatregel) 

 

             

1 KRW maatregelen uitgevoerd en gerapporteerd naar rijk: 

a) Provinciale kunstwerken zijn vispasseerbaar gemaakt 

b) Beleid provinciaal vaarwegbeheer (oeverbeheer en- inrichting) is KRW-proof en KRW is geïmplementeerd in 

landbouwbeleid (met name bloembollen en glastuinbouw en recreatievaartbeleid, de Netwerkstrategie vaarwegen en 

binnenhavens en het programma Water als economische Drager 

             

2 KRW maatregelen van derden gefaciliteerd door:  

a) Ondersteunen  waterbeheerders, gemeenten en derden bij onderzoek  

b) Bemiddelend opgetreden bij knelpunten in de uitvoering van KRW maatregelen 

c) Instrumentarium ingezet om de KRW-doelen in 2015, uiterlijk 2017 te bereiken 

d) Synergieprojecten gecofinancierd via ILG en TWIN-H 

             

3 Onderzoeksrapport invloed klimaatverandering op oppervlaktewaterkwaliteit aanwezig              

4 Rol in KRM proces is bepaald              

6.3 

Oppervlaktewater 

kwaliteit 

Door alle waterbeheerders (PNH, WB, VNG, 

RWS) is invulling gegeven aan de 

inspanningsverplichting ten aanzien van het 

behalen van de KRW-doelen. 

 

5 Ecologische doelen overige wateren zo nodig aangepast in overleg met de waterbeheerders              

6.4 Vismigratie Vismigratie is mogelijk en 1 Vismigratieknelpunten opgeheven conform de planning van het vervangingsprogramma              
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instandhoudingsdoelen van Natura 2000-

gebieden zijn onaangetast. 
2 Inzicht in visstand in de verschillende waterlichamen d.m.v. een Vissenatlas opgesteld samen met waterbeheerders              

1 KRW-proof inrichten, beheren en onderhouden van vaarwegen              6.5 Oeverbeheer 

en –inrichting van 

de provinciale 

vaarwegen 

Duurzaam en klimaatbestendig 

vaarwegbeheer. 2 Evaluatie uitgevoerd of beheer, onderhoud en inrichting van de oevers van vaarwegen voldoende KRW-‘proof’ zijn, in 

samenspraak met de waterbeheerders en gemeenten 

             

1 Regulier onderhoud is uitgevoerd (baggerwerkzaamheden) in vaarwegen in beheer bij de provincie, waarbij best 

beschikbare technieken zijn ingezet, met nadruk op KRW 

             

2 Saneringen die in het (water)bodemsaneringsprogramma staan genoemd en waarvoor reeds verplichtingen zijn 

aangegaan, zijn uitgevoerd, en daarna vindt overdracht plaats 

             

3 Voor saneringen van waterbodems die door de provincie als ernstig en spoedeisend zijn beschikt, is een 

uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd 

             

6.6 Waterbodems Alle waterbodemverontreinigingen met spoed 

zijn aangepakt. 

 

 

4 Coördinatie uitvoering Bestuursakkoord (om in 2008-2011 niet-verspreidbare baggerspecie in rijksdepots te storten)              

1 Toetsing voortgang realisatie wateropgave wateroverlast uitgevoerd vóór 2015              

2 Evaluatie van de gebiedsnormen afgerond, resultaten verwerkt in beleid                

3 Instrumentarium opgesteld voor de toetsing van de watersysteem op basis van de nieuwe  klimaatscenario’s              

4 Vergunning ontgronding voor waterberging verleend              

6.7 Voorkomen van 

wateroverlast 

Er is invulling gegeven aan de afspraken uit 

het NBW-actueel en is het watersysteem op 

orde. 

 

5 ILG subsidie verleend aan maatregelen voor het tegengaan van wateroverlast              

1 Toegezien dat actuele peilbesluiten zijn opgesteld door de waterschappen die voldoen aan het provinciale water- en 

ruimtelijke ordeningsbeleid (m.b.v. de GGOR methodiek) 

             6.8 Peilbeheer In 2012 zijn er voor de hele provincie actuele 

peilbesluiten vastgesteld met daarin een 

integrale belangenafweging, bij knelpunten 

wordt functiewijziging onderzocht en 

afgewogen. 

2 Alle belangen zijn meegewogen in peilbesluiten door waterschappen, waarbij mogelijk kansen en knelpunten in beeld zijn 

gebracht 

             

1 GRP getoetst aan Rijks-, provinciaal- en Waterschapsbeleid              

2 Provincie en waterbeheerder betrokken bij opstellen GRP              

3 Rapport Cultuurhistorische waardekaart voor stedelijk water opgesteld              

4 Actieprogramma ‘Uitwerking convenant Samenwerking waterketen Noord-Holland’ is uitgevoerd door provincie, 

waterschappen en gemeenten 

             

5 Rapport hoe het bestaand stedelijk water klimaatbestendiger gemaakt kan worden, opgesteld              

6 NB: Nieuwe actie, staat niet in het Waterplan:  

Provincie ontwikkelt een standpunt voor de overname van stedelijk water door waterschappen; 

             

6.9 Stedelijk 

waterbeheer 

Een goed beheerde (afval)waterketen die 

bijdraagt aan het realiseren van de 

(ecologische) waterkwaliteitsdoelstellingen. 

 

7 NB: Nieuwe actie, staat niet in het Waterplan:  

Provincie kijkt naar Vergunningverlening Rioolwaterzuiveringsinstallaties (mogelijke indicator: aantal actuele vergunningen 

RWZI’s =100%). 
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D. Thema Bijzondere Gebieden  

 

Planning Rol provincie Kader provincie 
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1 Gebiedsvisie Noordzeekust met daarin de uitkomsten uit Zwakke Schakels, versterken ruimtelijke kwaliteit Kustplaatsen, 

beheersplan N2000 gebied, visie op mate van kustverbreding en visie op eventuele rust-en-reuring zonering, vastgesteld door 

GS 

             7.1 Noordzeekust Zwakke schakels uitgevoerd met 

tegemoetkoming aan wensen t.a.v. ruimtelijke 

kwaliteit. Badplaatsen werken aan ruimtelijke 

kwaliteit op basis van eigen identiteit c.q. 

daaruit resulterend ontwikkelingsprofiel.  
2 Rapport naar kosten/baten/financiering van strandsuppleties voor niet-veiligheidsdoelen              

7.6 

IJsselmeergebied 

Rijkswaterstaat stelt een peilbesluit op, hierin 

zijn de belangen van Noord-Holland 

gewaarborgd en is doelmatig waterbeheer 

mogelijk tegen maatschappelijk 

aanvaardbare kosten. 

1 • Vastleggen beleidsmatige randvoorwaarden van de Provincie Noord-Holland bij het opstellen van het peilbesluit 

IJsselmeergebied in de Notitie ‘Naar een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied’ 

• Notitie is afgestemd met Rijkswaterstaat, de Waterschappen, IJsselmeergemeenten en het drinkwaterbedrijf in Noord-

Holland 

             

1 Beheerplan 2010-2016 opgesteld               7.8 Oostelijke 

Vechtplassen 

Samen met de provincie Utrecht, het 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi- en Vecht 

en overige partijen als terreinbeheerders 

worden maatregelen en geldstromen zodanig 

gecombineerd, dat zowel KRW-doelen als 

instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-

gebieden worden bereikt, inclusief het 

opheffen van de ‘sense of urgency’- status, 

waar mogelijk voor 2015 en uiterlijk 2027. 

2 Co-financiering geleverd aan water- en terreinbeheerders bij de uitvoering van het beheer               
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Bijlage 2: Niet opgenomen acties en reden daarvoor 
 
A. Thema Beschermen 
Dossier  NIET opgenomen acties uit Waterplan Reden 

• Nr. WP 1: Stimuleren jaarlijkse rampenoefening op grond van overstromingsscenario’s  Zie dossier 4.6 

Watercalamiteiten, actie 5 

• Nr. WP 4: Zorgen voor actuele rampen- en calamiteitenplannen, waarin de laatste kennis op het gebied van evacuaties en risico-

communicatie is opgenomen, samen met de waterbeheerders en de gemeenten  

Zie dossier 4.6 

Watercalamiteiten, actie 2 

• Nr. WP 6: provincie: Bij dijkversterkingsprojecten (zie bijlage 9 kaart Planning dijkversterkingen) goed met andere overheden samenwerken 

en een constructieve opstelling wanneer zij de dijkversterkingen willen combineren met andere plannen (natuur, recreatie, woningbouw) 

Zie dossier 4.2 Primaire 

keringen, actie 5 

4.1 Meerlaagsveiligheid 

• Nr. WP 8: Rijk, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en derden: Ze hebben een proactieve houding bij het klimaatbestendig maken 

van de provincie 

Actie Rijk, Rijkswaterstaat, 

waterschappen, gemeenten, 

derden 

• Nr. WP 2: provincie: Wij houden toezicht op de waterveiligheid, onder meer door tweejaarlijks een provinciaal veiligheidsverslag ‘Veiligheid 

primaire waterkeringen’ op te stellen. 

n.v.t. 

• Nr. WP 9: rijk: Voldoende middelen beschikbaar stellen voor het tijdig versterken van primaire waterkeringen die onvoldoende zijn getoetst Actie rijk 

• Nr. WP 10: rijk: De nieuwe normen voor de primaire keringen vastleggen in de Waterwet Actie rijk 

• Nr. WP 13: waterbeheerders: Beheren van de primaire waterkeringen conform de daartoe vastgestelde provinciale verordening en zorgen 

voor periodieke toetsing van de in hun beheer zijnde primaire waterkeringen 

Actie watersbeheerders 

• Nr. WP 14: waterbeheerders: Nemen deel aan discussie over betekenis van “Veiligheid Nederland in Kaart” en de door de Deltacommissie 

voorgestelde verhoging van de veiligheid met een factor 10 voor de veiligheidsnormen (kwaliteit, tijdpad, kosten), (2010-2015) 

Doorlopend proces. Actie 

watersbeheerders 

4.2 Primaire Waterkeringen 

• Nr. WP 6, 16: provincie, gemeenten: Reserveren ruimte in hun ruimtelijke plannen voor de verbetering van primaire waterkeringen Opgenomen in de 

structuurvisie 

• Nr. WP 5: Onderzoeken met Rijk en waterbeheerders hoe te acteren in het Deltaprogramma  Zie dossier 4.2 Primaire 

keringen, actie 3 

• Nr. WP 6: provincie: wij stimuleren innovatie. Doorlopend proces 

• Nr. WP 10: waterschappen: Toetsen, verbeteren en beheren van de genormeerde risicovolle keringen, 100% in 2015 Actie waterschappen 

• Nr. WP 11, 16: waterschappen, gemeenten: Bij verbetering waterkeringen ook maatregelen treffen t.b.v. waterkwaliteit, natuur, recreatie, 

cultuurhistorie; ‘werk met werk’ 

Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 12: waterschappen: Leveren voorstellen voor samenhang tussen preventie en gevolgenbeperking (maatwerk). Actie waterschappen 

• Nr. WP 14: Rijkswaterstaat: Overdracht regionale waterkeringen aan de waterschappen, na normering en eventueel op orde brengen Actie Rijkswaterstaat 

• Nr. WP 15: gemeenten: Vastleggen ruimte voor regionale keringen in bestemmingsplannen Actie gemeenten 

• Nr. WP 17: gemeenten: Zijn zich bewust van restrisico’s en nemen waar nodig maatregelen. Actie gemeenten 

4.3 Regionale keringen 

• Nr. WP 3: Belangrijkste regionale waterkeringen in de Structuurvisie door de provincie. Reeds uitgevoerde activiteit 

4.4 Muskusrattenbestrijding • Nr. WP 4: waterschappen: Hebben de taak muskusrattenbestrijding opgenomen in hun waterbeheerplan. Actie waterschappen 
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• Nr. WP 2: provincie: In die situaties sporen wij de burger aan risicobewust te bouwen, deze blijft verantwoordelijk Zie dossier 4.5 Veiligheid 

buitendijkse gebieden, actie 

2 

• Nr. WP 4: rijk: Uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn om het vastgestelde veiligheidsniveau in bestaande situaties te handhaven 

(kust) 

Actie rijk 

• Nr. WP 5: waterschappen en gemeenten: Stellen met veiligheidsregio een evacuatieplan op voor het buitendijkse gebied van de 

kustplaatsen 

Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 9: rijk: Vastleggen van de hoofdlijnen van het beleid voor (de bescherming van) buitendijks gebied (IJssel- en Markermeerkust) en 

daarbij benoemen de bijbehorende verantwoordelijkheden van Rijk, provincie, Waterschap, gemeenten en inwoners 

Actie rijk 

• Nr. WP 10: Rijk: Is vergunningverlener en adviseur met heldere verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van bestaand buitendijks gebied 

om te zorgen voor een duurzame bescherming tegen overstroming. 

Actie rijk 

• Nr. WP 13: gemeenten: Zijn als initiatiefnemer bij de (her)ontwikkeling van (bestaand) buitendijks gebied verantwoordelijk voor het 

waarborgen van voldoende bescherming tegen overstromingen op basis van randvoorwaarden van waterschap/ Rijkswaterstaat 

(IJsselmeer- en Markermeerkust) 

Actie gemeenten 

• Nr. WP 14: gemeenten: Houden bij de (her)inrichting van buitendijkse gebieden en in hun calamiteitenplannen rekening met het 

overstromingsrisico van buitendijkse gebieden 

Actie gemeenten 

4.5 Veiligheid buitendijkse 

gebieden 

• Nr. WP 6: In Structuurvisie ruimtelijke belangen en wensen voor de buitendijkse gebieden IJssel-Markermeerkust vastleggen door de 

Provincie Noord-Holland 

Reeds uitgevoerde activiteit 

• Nr. WP 3: Met de waterbeheerders kennis vergroten over de werking van compartimenteringskeringen bij overstromingen Zie dossier 4.1 

Meerlaagsveiligheid, actie 1 

4.6 Watercalamiteiten 

• Nr. WP 6: In de Structuurvisie de polder De Ronde Hoep (ten zuiden van de A9) aanwijzen voor calamiteitenberging als ruimtelijke 

nevenfunctie door de provincie 

Reeds uitgevoerde activiteit 

 
B.  Thema Benutten en Beleven 
Dossier  NIET opgenomen acties uit Waterplan Reden 

• Nr. WP 9, 10, 11: rijk, Rijkswaterstaat: Hebben de regie en verdelen het water uit het hoofdwatersysteem bij landelijk watertekort Actie rijk, rijkswaterstaat 

• Nr. WP 12: waterbeheerders: Informeren de watergebruikers aan de hand van de verdringingsreeks, de werkwijzer watertekort en de 

droogtestudies over mogelijk jaarlijks optredende watertekorten 

Actie waterbeheerders 

• Nr. WP 15: gemeenten: Houden rekening met maatregelen die voortkomen uit de watertekortopgaven en passen zo nodig 

bestemmingsplannen aan 

Actie gemeenten 

• Nr. WP 2: provincie: Opname 2 miljoen m3 seizoensberging Westflank Haarlemmermeer in provinciale structuurvisie door de provincie Reeds uitgevoerde activiteit 

5.1 Zoetwatervoorziening 

• Nr. WP 8: rijk: In het Nationaal Waterplan is vastgelegd dat het IJsselmeer behouden blijft als zoetwaterbekken door het rijk Reeds uitgevoerde activiteit 

5.2 Drinkwater • Nr. WP 3: provincie: Bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Loenderveense plas en de Waterleiding plas 

opgenomen in PMV als zijnde grondwaterbeschermingsgebieden 

Reeds uitgevoerde activiteit 
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• Nr. WP 5, 6: rijk: Stellen beschermingszones in rondom innamepunten uit oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding en zorgen voor 

voldoende beschikbaarheid 

Actie rijk 

• Nr. WP 7: gemeenten: Handhaven provinciale Milieuverordening Actie gemeenten 

• Nr. WP 8: gemeenten: Werken mee aan uitvoering Masterplan het Gooi => Zie dossier 6.1 Grondwaterkwaliteit Actie gemeenten 

• Nr. WP 9: drinkwaterbedrijven: Voeren onderzoek naar randeffecten uit en optimaliseren waterwinning en zuivering Actie drinkwaterbedrijven 

• Nr. WP 3: provincie: Wij staan in principe geen Warmte-koudesystemen toe in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden I 

(de 25-jaars zone) (zie bijlage 9 kaart Grondwaterbeschermingsgebieden). In Grondwaterbeschemingsgebied II (tussen de 25 jaar en 100 

jaar zone) zal WKO onder voorwaarden worden toegestaan 

Actie is voorwaarde, hoort in 

PMV/PMP 

• Nr. WP 6: provincie: Begrenzen potentiële gebieden voor WKO  Gebieden vastgelegd in 

Milieubeleidsplan/Provinciale 

Milieuverordening 

• Nr. WP 8: Rijk: Stellen algemene regels op voor de inrichting van WKO-systemen zodat verontreiniging in de ondergrond wordt 

voorkomen  

Actie rijk 

• Nr. WP 11: gemeenten: Stellen plannen op voor de verdeling van de ondergrond voor de verschillende functies Actie gemeenten 

• Nr. WP 9: Rijk: Stellen een landelijke taskforce Warmte koude opslag in Reeds uitgevoerde activiteit 

5.3 Energie – Warmte-

koude opslag 

NB: Nieuwe actie, staat niet in het Waterplan:  

• Beleidsnota lozingen regeneratiewater met waterbeheerders opgesteld door provincie 

Actie hoort in PMP 

• Nr. WP 2: provincie: wij streven ernaar dat in 2015 alle Noord-Hollandse Noordzeestranden voldoen aan de internationale criteria voor de 

Blauwe Vlag 

Actie sector recreatie 

• Nr. WP 13: rijk: Jaarlijks zwemwater functietoekenning van rijkswateren. Door de provincie opgevoerde zwemwaterlocaties worden 

overgenomen door Rijkswaterstaat 

Actie rijk 

• Nr. WP: 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24: rijk, waterschappen, gemeenten/locatiebeheerders: Implementeren 

Zwemwaterrichtlijn volgens rijks- en LBOW richtlijnen, Voeren controles uit in beheerswateren, Updaten elke 2-4 jaar zwemwaterprofielen 

Actie rijk, waterschappen, 

gemeenten/locatiebeheerders 

• Nr. WP 22, 23: gemeenten/locatiebeheerders: Onderzoeken dagelijks het doorzicht van het water, en een aantal visuele parameters 

(schuim, olie en vuil) om de kwaliteit te bewaken, en houden daarover een logboek bij, en zorgen gedurende het zwemseizoen voor de 

inrichting en veiligheid van de zwemlocatie 

Actie gemeenten/ 

locatiebeheerders 

5.7 Zwemwater 

• Nr. WP 19, 22: waterschappen, gemeenten/locatiebeheerders: Bij de inrichting van zwemwaterlocaties/recreatiegebieden wordt actief 

gekeken naar combinaties met natuur en klimaatmaatregelen als waterberging 

Actie waterschappen, 

gemeenten/ locatiebeheerders 

• Nr. WP 6: provincie: Onderzoek naar het beperken van de ongewenste effecten op oppervlaktewaterkwaliteit ’s zomers door de provincie Zie dossier 5.7 zwemwater 

• Nr. WP 7: provincie: wij zorgen ervoor dat vismigratieknelpunten binnen de EHS worden opgelost. Zie dossier 6.4 

Vismigratieknelpunten  

• Nr. WP 16: waterbeheerders: Nemen initiatief voor plan van Aanpak dat uitgaat van deze doelen. Actie waterbeheerders 

5.9 Natuurgebieden en 

Waterparels 

 

• Nr. WP 17, 18 , 19, 21, 22: waterschappen, terreinbeheerders: Voeren maatregelen ter versterking en behoud van de waterparels uit* In 

2012 zijn de voorgenomen maatregelen (groot onderhoud, inrichting en isolatie) in de helft van het aantal potentiële waterparels 

Actie waterschappen, 

terreinbeheerders 
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uitgevoerd. In 2015 zijn alle waterparels gerealiseerd of in ontwikkeling (bestuurlijke afspraak RBO) en zijn verantwoordelijk voor beheer 

en onderhoud van bestaande waterparels 

• Nr. WP 12, 14, 20: rijk, waterschappen, terreinbeheerders: Zijn partner in integrale projecten voor natura 2000, EHS en waterparels Actie rijk, waterschappen, 

terreinbeheerders 

5.11 Waterbewustzijn -  

 
C.  Thema Beheren  
Dossier  NIET opgenomen acties uit Waterplan Reden 

• Nr. WP 10: rijk: Stellen nadere regels aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en bouwmaterialen, om verdere 

verontreiniging van het grondwater te voorkomen 

Actie rijk 

• Nr. WP 12: rijk: Passen waarnodig wet – en regelgeving aan om gebiedsgericht grondwaterbeheer te bevorderen Actie rijk 

6.1 Grondwaterkwaliteit 

• Nr. WP 11: rijk: Trekken totstandkoming bestuursconvenant Bodem. Actie rijk 

• Nr. WP 3: rijk: Financieren 50% van de kosten van verdrogingsbestrijding in Natura 2000-gebieden via het ILG  Actie rijk 

• Nr. WP 4: waterschappen: Zorgen ervoor dat grondwateronttrekkingen die onder haar verantwoordelijkheid vallen geen negatieve gevolgen 

hebben voor de omgeving 

Actie waterschappen 

• Nr. WP 5: waterbeheerders: Zorgen er via peilbeheer voor dat de gewenste grondwaterstand kan worden gehandhaafd Actie waterbeheerders 

• Nr. WP 6: gemeenten: Uitvoeren zorgtaak grondwater in stedelijk gebied (o.a. zorgen voor ontwatering)  Zie dossier 6.9 Stedelijk 

Waterbeheer 

6.2 Grondwaterkwantiteit 

• Nr. WP 7: Grondeigenaren: Zorgen voor ontwatering van eigen gronden Actie grondeigenaren 

• Nr. WP 8: provincie: Zien er op toe dat uitvoering van KRW maatregelen voldoen aan de verplichtingen van de Natuurbeschermingswet  Zie dossier 5.9 

Natuurgebieden en 

Waterparels, actie 2 

• Nr. WP 17,18 19: waterschappen: Monitoren de effecten en “geen achteruitgang  en het behalen van doelen en rapporteren hierover aan 

het Rijk 

Actie waterschappen 

• Nr. WP 20: waterschappen: Onderzoeken de interactie tussen grond- en oppervlaktewater Actie waterschappen 

• Nr. WP 1: provincie: Vastleggen van ecologische  en chemische doelen voor kunstmatige en sterk veranderde wateren in het provinciaal 

Waterplan door provincie 

Reeds uitgevoerde activiteit 

• Nr. WP 14: rijk: Rapporteren KRW maatregelen aan Europese Unie Reeds uitgevoerde activiteit 

• Nr. WP 15: rijk: Passen indien nodig het landelijk beleid aan Reeds uitgevoerde activiteit 

6.3 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

• Nr. WP 5: Beheren provinciale vaarwegen KRW-proof  Reeds uitgevoerde activiteit, 

Zie ook dossier 6.5 

Vaarwegbeheer, actie 1 

6.4 Vismigratie -  

6.5 Oeverbeheer en –

inrichting van de provinciale 
• Nr. WP 1, 5: Functietoekenning oppervlaktewateren in samenwerking met waterbeheerders: Functiekaart uiterlijk in 2012 vastgesteld door Zie Dossier 5.9 

Natuurgebieden en 
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vaarwegen GS  Waterparels, actie 1 

• Nr. WP 6: waterschappen: Uitvoeren KRW maatregelen, inclusief sanering als bijdrage wordt geleverd aan ecologische doelen en 

instandhoudingsdoelen niet negatief worden beïnvloed 

Actie waterschappen 

• Nr. WP 8: waterschappen: Vormen van een werkgroep in het kader van het Regionaal Bestuursakkoord Baggerspecie, onder 

voorzitterschap van de provincie 

Actie waterschappen 

• Nr. WP 9: waterschappen: Uitvoeren van waterbodembeheer Actie waterschappen 

6.6 Waterbodems 

• Nr. WP 7: waterschappen : Initiëren en uitvoeren van hergebruiksprojecten Actie waterschappen 

• Nr. WP 9: waterschappen: Hebben de wateroverlastopgave in 2015 opgelost, beargumenteerde uitzonderingen daargelaten Actie waterschappen 

• Nr. WP 8: waterschappen: Realiseren de benodigde waterberging in de Haarlemmermeer, Horstermeer- en Bloemendalerpolder in 2015 Actie waterschappen 

• Nr. WP 7: waterschappen: Toetsen het watersysteem aan de nieuwe klimaatscenario’s Actie waterschappen 

• Nr. WP 11, 14: waterschappen, gemeenten: Voeren een watertoets uit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zodat er geen nieuwe opgaven 

voor wateroverlast ontstaan 

Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 12: gemeenten: Houden in hun bestemmingsplannen rekening met maatregelen die voortvloeien uit het oplossen van de 

wateroverlastopgave en passen deze bestemmingsplannen indien noodzakelijk aan 

Actie gemeenten 

• Nr. WP 13: gemeenten: Benutten in overleg met Waterschappen kansen om fijnmazige maatregelen te koppelen aan andere belangen Actie gemeenten 

• Nr. WP 1: provincie: Vastleggen gebiedsnormen in de Waterverordening (2009), en goedkeuren van maatregelen in de 

waterbeheerplannen 

Reeds uitgevoerde activiteit 

6.7 Voorkomen van 

wateroverlast 

• Nr. WP 6: provincie: Vastleggen van de ruimtelijke consequenties van de grootschalige waterbergingen en zoekgebieden voor fijnmazige 

waterberging in de Structuurvisie door de provincie 

Reeds uitgevoerde activiteit 

• Nr. WP 6, 8: Waterschappen: Beschikken voor hun hele beheergebied over actuele peilbesluiten en sturen ze vóór vaststelling naar de 

provincie. Peilafwijkingen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Actie waterschappen 

• Nr. WP 4: provincie: Opname provinciale belangen waterbergingen in structuurvisie door de provincie Reeds uitgevoerde activiteit 

6.8 Peilbeheer 

• M.b.t. Nr. WP 9: Provinciale kaders voor GGOR (zijn al eerder vastgesteld) door de provincie Reeds uitgevoerde activiteit 

• Nr. WP 3: provincie: Wij toetsen het waterbeheerplan op doelmatig afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewaterbeheer voor het 

beheergebied 

Is onze taak 

• Nr. WP (7): provincie: Samenwerking in de waterketen tussen en binnen waterketensectoren is vanzelfsprekend, de faciliterende en 

stimulerende rol van de provincie in de waterketen is in 2015 niet meer nodig 

Is geen actie 

• Nr. WP 8: rijk: Handhaaft controle op de uitvoering van gemeentelijk beleid via VROM-inspectie Actie rijk 

• Nr. WP 9, 20: waterschappen, gemeenten: Rekening houden met klimaatveranderingen op het watersysteem en hierop anticiperen Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 10, 11, 21, 22: waterschappen, gemeenten: Het adviseren van gemeenten en het door gemeenten betrekken van de 

waterbeheerders (o.a. wateradvies) 

Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 12: waterschappen: Beheren al het gemeentelijk oppervlaktewater in overeenstemming met de gemeente Actie waterschappen 

6.9 Stedelijk waterbeheer 

• Nr. WP 13: waterschappen: Onderzoeken het benutten van het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties Actie waterschappen 
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• Nr. WP 14, 24: waterschappen, gemeenten: Acties die voortvloeien uit het Actieprogramma ‘Uitwerking convenant Samenwerking 

waterketen Noord-Holland’, ostellen van een werkplan voor samenwerking in de waterketen (o.g.v. bestuurlijke afspraak) 

Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 15, 25, (27): waterschappen, gemeenten: Hebben in 2012 een bestuursakkoord aanleg en beheer Individuele Behandeling van 

Afvalwater (IBA) gesloten 

Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 16, 28: waterschappen, gemeenten: Hebben in 2015 bestuursakkoorden over de kwantiteit, kwaliteit en het beheer van het stedelijk 

afvalwater, 2015 

Actie waterschappen, 

gemeenten 

• Nr. WP 17: gemeenten: Opstellen van Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplannen en betrekken waterbeheerders Actie gemeenten 

• Nr. WP 18, 19: gemeenten: Benutten kansen om de omgevingskwaliteit in de stad te verbeteren door het inpassen van water, door het 

terugbrengen van de cultuurhistorische waarde van water 

Actie gemeenten 

• Nr. WP 23: gemeenten: Werken waar mogelijk samen met andere gemeenten (waardoor mogelijk capaciteitsproblemen worden opgelost). 

Gemeenten hebben in 2012 een gezamenlijke watervisie binnen waterhuishoudkundige eenheden, die leidend is voor hun gemeentelijk 

rioleringplannen 

Actie gemeenten 

• Nr. WP 26: gemeenten: Onderzoeken van de optimalisatiemogelijkheden van de uitvoering van beheerstaken van het stedelijk water in 

2015 

Actie gemeenten 

• Nr. WP 27: gemeenten: Saneren afvalwaterlozingen buitengebied Actie gemeenten 

• Nr. WP 9: Waterschappen nemen in het waterbeheerplan het afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewaterbeheer en zuiveringsbeleid op Reeds uitgevoerde activiteit 

 
D. Thema Bijzondere Gebieden  
Dossier  NIET opgenomen acties uit Waterplan Reden 

• Nr. WP 1: provincie: Wij pakken de Zwakke Schakels aan zodat ze op minimaal vijftig jaar veiligheid zijn gebracht. In het ontwerp en bij de 

uitvoer van versterkingen bekijken we nadrukkelijk in hoeverre de verbetering kan bijdragen aan de instandhoudingsdoelen voor Natura 

2000-gebieden 

Zie dossier 4.2 Primaire 

Waterkeringen 

• Nr. WP 4: provincie: Wij onderzoeken de voor- en nadelen en de mogelijkheden van een rust-en-reuring zonering langs de kust  Afhankelijk van voorstudie 

d.d. 2009 

• Nr. WP 7: provincie: Wij leveren ondersteunende activiteiten op gebied van marketing en promotie van de kust voor toerisme en recreatie  Zie Agenda Recreatie en 

Toerisme 

• Nr. WP 8: provincie: Wij stimuleren gemeenten om exploitanten van ‘jaarrond’ paviljoens aan te trekken  Geen concrete actie 

• Nr. WP 9: provincie: Wij ontwikkelen de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in samenwerking met belanghebbenden  Actie sector NRL 

• Nr. WP 11: provincie: Wij sporen met behulp van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord nieuwe economische activiteiten op en 

trekken deze aan. We geven bestaande activiteiten via innovatie een impuls  

Actie sector ELT 

• Nr. WP 2: provincie: Wij stimuleren gemeenten en helpen om de badplaatsen een duidelijk profiel te geven en hoge kwaliteitseisen te 

stellen aan de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte (Traject Identiteit Kustplaatsen)  

Reeds uitgevoerde activiteit, 

Structuurvisie 

Dossier 7.1 Noordzeekust 

• Nr. WP 3: provincie: Wij stimuleren de kustgemeenten om ruimtelijke kwaliteitsprojecten uit te voeren die bijdragen aan hun identiteit  Reeds uitgevoerde activiteit, 

Structuurvisie 
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• Nr. WP 10: provincie: Wij zoeken onder ander via prijsvragen plekken voor nieuwe kleinschalige woonlocaties van hoog niveau  Reeds uitgevoerde activiteit, 

Structuurvisie 

• Nr. WP 12: provincie: Wij gaan na welke mogelijkheden (infrastructuur en voorzieningen) er zijn om de excentrische ligging van de Kop van 

Noord-Holland en de te verwachten demografische ‘krimp’ in de toekomst minder nadelig te laten zijn  

Reeds uitgevoerde activiteit, 

Structuurvisie 

• Nr. WP 1: provincie: Wij gaan samen met de regio de Noord-Hollandse belangen bij de verdere uitwerking van de adviezen van de 

Deltacommissie uitdragen 

Zie dossier 4.2 Primaire 

keringen  

• Nr. WP 5: Rijkswaterstaat IJsselmeergebied: In 2012 een nieuw peilbesluit voor de korte termijn (ruimte voor flexibeler peil in de huidige 

situatie), waarbij meerdere mogelijkheden worden beoordeeld op de (economische) gevolgen voor de waterhuishouding (aan- en afvoer), 

de veiligheid (ook buitendijks), de ecologie en de ruimtelijke kwaliteit 

Actie Rijkswaterstaat 

• Nr. WP 6: Rijkswaterstaat IJsselmeergebied: In 2015 een onderbouwd en gedragen peilbesluit voor de langere termijn. Naast het 

peilbesluit ligt er een programma met aanpassingen of voorzieningen om eventueel aangepast peilbeheer mogelijk te maken, gegeven 

onder andere randvoorwaarden van zoetwatervoorziening, veiligheid, ecologie en ruimtelijke kwaliteit. In de afweging bij het peilbesluit zijn 

de randvoorwaarden van de Provincie Noord-Holland terug te vinden en zijn ze overgenomen. Hiertoe zijn de provincie en de 

belanghebbende gemeenten in een vroeg stadium betrokken 

Actie Rijkswaterstaat 

• Nr. WP 2: provincie: De gewenste ruimtelijke ontwikkeling rond het IJsselmeergebied vastleggen in de Structuurvisie door de provincie Reeds uitgevoerde activiteit 

7.6 IJsselmeergebied 

• Nr. WP 4: rijk: Het rijk heeft de (onderzoeks)opgave om tot onderbouwd en gedragen peilbeheer in het IJsselmeergebied te komen 

opgenomen in het Nationaal Waterplan 

Reeds uitgevoerde activiteit 

7.8 Oostelijke Vechtplassen • Nr. WP 3: rijk, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, derden: Planologisch meewerken aan de maatregelen uit het op te stellen 

Beheerplan 

Actie rijk, Rijkswaterstaat, 

waterschappen, gemeenten, 

derden 
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Bijlage 3: Instrumenten 
 
Dossier  Instrumenten 

A. Thema Beschermen 

4.1 Meerlaagsveiligheid • Provinciale Waterverordening 

• Waterwet 

• Europese regelgeving inzake Richtlijn Overstromingsrisico’s 

• Wettelijke regeling provinciale risicokaart 

• Bestuurlijk overleg 

• Communicatie 

• Faciliteren door inzet kennis/capaciteit 

4.2 Primaire Waterkeringen • Provinciale Waterverordening 

• Subsidiering via ILG 

• Projectprocedure 

• Instrumenten Wet Ruimtelijke Ordening 

• Bestuurlijk overleg  

• Faciliteren door inzet kennis/capaciteit 

4.3 Regionale keringen • Provinciale Waterverordening 

• Subsidiering via ILG 

• Projectprocedure 

• Bestuurlijk overleg 

• Faciliteren door inzet kennis/capaciteit 

4.4 Muskusrattenbestrijding • Bestuurlijk overleg 

• Convenanten 

• Faciliteren door inzet kennis/capaciteit/financiële middelen 

4.5 Veiligheid buitendijkse gebieden • Verordeningsbevoegdheid voor de aanwijzing van Regionale keringen 

• Verantwoordelijkheid voor veiligheidsnormering 

• Aanwijzingsbevoegdheid richting waterbeheerders. 

• 0-meting % van bewoners buitendijks gebied dat zich bewust is van de mate van 

waterveiligheid 

4.6 Watercalamiteiten • Structuurvisie 

• Wet op de Veiligheidsregio’s 

• Wet rampen en zware ongevallen 

• ROR 

• Waterwet 

• Provinciale Milieuverordening 

• Communicatie 

• Bestuurlijk overleg 

• 0-meting % van bewoners dat zich bewust is van de mate van overstromingsrisico 

B.  Thema Benutten en Beleven  

5.1 Zoetwatervoorziening • Provinciale Waterverordening 

• Communicatie 

• Waterakkoorden 

• Aanwijzingsbevoegdheid 

5.2 Drinkwater • 0-meting randeffecten waterwinning 

• Provinciale Milieuverordening 

• Vergunningverlening en –handhaving 

• Faciliteren door inzet kennis/capaciteit 

5.3 Energie – Warmte-koude opslag • Vergunningverlening grondwateronttrekkingen 

• Provinciale Milieuverordening 

• Communicatie 

• 0-meting aantal vergunningen WKO 

5.7 Zwemwater • Communicatie 

• Aanwijzingsbevoegdheid 
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Dossier  Instrumenten 

• Vergunningverlening en Handhaving, Inspectie 

• Faciliterend 

5.9 Natuurgebieden en Waterparels 

 
• 0-meting waterkwaliteit Waterparels 

• Subsidie/financiering via TWIN-H (uitsluitsel najaar 2009) 

• Bestuurlijk overleg 

• Convenanten 

• Faciliteren door inzet kennis/capaciteit 

• Communicatie 

5.11 Waterbewustzijn • (Financiering moet komen uit Algemene middelen) 

• 0-meting enquête naar draagvlak voor watermaatregelen 

• Bestuurlijk overleg 

• Communicatie 

C.  Thema Beheren  

6.1 Grondwaterkwaliteit • Wet bodembescherming 

• Provinciale Milieuverordening 

• 0-meting verzilting 

• Subsidie 

• Projectprocedure 

6.2 Grondwaterkwantiteit • Vergunningverlening en handhaving 

• 0-meting verdroging Natura 2000 gebieden 

• Instructiebevoegdheid 

• Projectprocedure 

6.3 Oppervlaktewaterkwaliteit • Waterwet 

• Wet Ruimtelijke Ordening 

• Bestuurlijk overleg 

• Subsidie 

• Projectprocedure 

6.4 Vismigratie • Subsidie 

• Faciliteren door inzet kennis/capaciteit 

6.5 Oeverbeheer en –inrichting van de 

provinciale vaarwegen 
• Bestuurlijk overleg 

• Communicatie 

6.6 Waterbodems • Provinciale Milieuverordening 

• Projectprocedure 

6.7 Voorkomen van wateroverlast • Provinciale Waterverordening  

• Subsidiering via ILG en TWIN-H 

• Instrumenten Wro 

• Projectprocedure 

• Bestuurlijk overleg 

6.8 Peilbeheer • Aanwijzings- en vernietigingsbevoegdheid 

• Bestuurlijk overleg 

• Communicatie 

6.9 Stedelijk waterbeheer • Overleg 

• Vergunningverlening 

• Convenant Samenwerking waterketen Noord-Holland 

• Aanwijzing gemeentelijk rioleringsplan (Wet Milieubeheer) 

D. Thema Bijzondere Gebieden  

Dossier 7.1 Noordzeekust • Communicatie 

• Bestuurlijk overleg 

• Projectprocedure (Zwakke Schakels) 

7.6 IJsselmeergebied • Bestuurlijk overleg 

• Communicatie 

• Instrumenten Wro 

7.8 Oostelijke Vechtplassen • 0-meting kwel en inlaat gebiedsvreemd water vastleggen 
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Dossier  Instrumenten 

• Projectprocedure 

• Bestuurlijk overleg / Communicatie 
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Bijlage 4: Samenvatting IPO-Unie notitie ‘Afstemmin g van taken in het regionaal waterbeheer’  
 
De IPO-Unie notitie ‘Afstemming van taken in het regionaal waterbeheer’ (2005) vormt een basis voor 
de rol- en taakverdeling zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma (naast de Structuurvisie, het 
Nationaal Bestuursakkoord Water-Actueel, de nieuwe Waterwet en Wet ruimtelijke ordening). In de 
notitie is onder meer aangegeven: 
• ‘De samenwerking tussen provincies en waterschappen zal zich in de toekomst vooral toespitsen 

op de gezamenlijke beleidsvorming (met ieder een eigen rol hierin), de uitvoering en het toezicht 
op de uitvoering. Daarbij wordt uitgegaan van een afstemming van taken op basis van partnership 
en complementariteit.  

• De provincies en de waterschappen werken in een beleidscyclus water waarin de taken van de 
provincies als algemeen bestuursorganen en van de waterschappen als functioneel 
bestuursorgaan op elkaar aansluiten. De provincies bepalen de beleidskaders door het stellen van 
strategische doelen en gekwantificeerde opgaven; de waterschappen leveren daaraan een 
bijdrage. De waterschappen bepalen de condities (de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing 
van de waterhuishoudkundige voorzieningen, de toepassing van de watertoets, het draagvlak bij 
belanghebbenden en de acceptatie van de financiële gevolgen die nodig zijn om de strategische 
doelen te kunnen realiseren) en leggen deze condities vast in het waterbeheersplan. De 
provincies toetsen de beheersplannen aan de provinciale kaders en strategische doelen en 
beslissen over de goedkeuring van de plannen. Na het vaststellen van de strategische doelen en 
de condities die nodig zijn om de strategische doelen te kunnen realiseren, volgt de uitvoering 
door de waterschappen. 

• De provincies en de waterschappen rapporteren aan elkaar over de realisatie van doelen, 
condities en maatregelen. Vervolgens zien de provincies toe op het halen van de strategische 
doelen. In voorkomende gevallen, wanneer blijkt dat de strategische doelen niet worden bereikt, 
moeten de provincies kunnen beschikken over de instrumenten om te kunnen bijsturen. Daarbij is 
er overigens ook behoefte aan een opschoning, integratie en een meer effectieve werking van het 
bestaande toezichtsinstrumentarium. Hiermee zijn de taken van provincies en waterschappen in 
een cyclisch proces op elkaar afgestemd’. 
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Bijlage 5: Overzicht rollen en taken partners 
 
a) Rijksoverheid en Rijkswaterstaat 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de 
strategische doelen voor het waterbeheer in Nederland. Ook legt V&W in haar Nationaal Waterplan 
maatregelen vast die een nationaal karakter hebben. Het Rijk is de operationeel waterbeheerder van 
het rijkswatersysteem middels de uitvoerende diensten van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, in de 
vorm van de diensten Noord-Holland, IJsselmeergebied, Noordzee (en ook Noord-Nederland en 
Utrecht) is in de provincie Noord-Holland beheerder van Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, 
IJsselmeer, Noordzee en Waddenzee. 
 
Rijkswaterstaat heeft een rol bij de volgende dossiers: 
• Primaire en Regionale waterkeringen; 
• Zoetwatervoorziening; 
• Drinkwater; 
• KRW, waterkwaliteit; 
• Zwemwater; 
• Vismigratie; 
• Waterbodems; 
• Peilbeheer (IJsselmeergebied, Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal); 
• Noordzeekust. 
 
Rijkswaterstaat stelt eind dit jaar een Beheersplan Rijkswateren vast. De provincie heeft hierin formeel 
geen toetsende rol. Rijkswaterstaat stemt bij de uitvoering van het waterbeheer goed af met de 
provincie en ander Noord-Hollandse waterbeheerders. 
 
Rijkswaterstaat: 
• voert haar (wettelijke) watertaken en KRW-maatregelen uit; 
• neemt actief deel aan het Uitvoeringsprogramma van het Waterplan 2010-2015, vooral in de 

samenwerking; 
• werken goed samen met waterbeheerders, gemeenten, provincie en derden bij de uitvoering van 

hun eigen plannen. 
 
b) Waterschappen 
De Waterschappen zijn de beheerders van de regionale watersystemen en zijn verantwoordelijk voor 
het operationeel regionaal waterbeheer. De trekkersrol voor de uitvoering van de meeste van de 
dossiers uit het Waterplan 2010-2015 ligt bij de Waterschappen (Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht). 
De Waterschappen stellen Waterbeheersplannen (WBP) op en hieraan gekoppeld Uitvoerings- en 
Monitoringsprogramma’s. De Waterschappen:  
• voeren hun (wettelijke) watertaken (grond- en oppervlaktewater, waterzuivering) en KRW-

maatregelen uit; 
• nemen actief deel aan het Uitvoeringsprogramma van het Waterplan 2010-2015; 
• komen jaarlijks met een voortgangsrapportage over hun Waterbeheerplan (voor de provincie en 

voor hun eigen bestuur). De provincie wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitvoering van het 
Waterbeheerplan en de mate waarin de doelen uit het provinciaal Waterplan worden bereikt. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande rapportageverplichting aan de eigen 
besturen van de Waterschappen; 

• werken goed samen met gemeenten, provincie en derden bij de uitvoering van hun eigen plannen. 
 
Wanneer de dossiers uit het Waterplan 2010-2015, met de bijbehorende acties en rolverdeling, 1:1 
zijn opgenomen in de Waterbeheersplannen, dan is er beleidsmatig een ideale koppeling. De invulling 
met concrete maatregelen wordt door de waterbeheerders zelf bepaald. De provincie verwacht van de 
waterbeheerders dat zij de voortgang van de provinciale doelen rapporteren.  
 
c) Gemeenten 
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In de provincie Noord-Holland is een zestigtal gemeenten. De gemeenten hebben vooral in het 
bebouwde gebied een belangrijke taak op het gebied van het waterbeheer. Deze taak staat 
omschreven in de Wet Gemeentelijke Watertaken (2008) waarin voor de gemeenten drie zorgplichten 
zijn vastgelegd: afvalwater, hemelwater en grondwater. Het beleid dat de gemeenten ontwikkelen voor 
de invulling van deze zorgplichten, moeten zij voor 2013 vastleggen in een verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (Verbreed GRP). Dit plan gaat de huidige rioleringsplannen vervangen. Daarin was 
alleen beleid op het gebied van de afvalwaterzorgplicht opgenomen.  
Naast deze drie zorgplichten hebben de gemeenten nog twee taken: 
• de zorg voor de lokale ruimtelijke inpassing van maatregelen op het gebied van waterbeheer; 
• uitvoering van milieumaatregelen in het stedelijke gebied ten behoeve van de KRW. 
 
In de uitvoering van de zorgplichten is de rol van de gemeenten veelal gekoppeld aan de 
Waterbeheersplannen van de Waterschappen. Op enkele dossiers hebben gemeenten ook een rol 
gekoppeld aan het provinciale Waterplan. Dit geldt voor de volgende dossiers: 
• Zwemwater; 
• Stedelijk waterbeheer; 
• Waterbewustzijn; 
• Energie - WKO; 
• Watercalamiteiten; 
• Grondwater; 
• Wateroverlast. 
 
Gemeenten: 
• Voeren hun watertaken en KRW-maatregelen uit; 
• Nemen actief deel aan het Uitvoeringsprogramma; 
• Werken goed samen met waterbeheerders, provincie en derden bij de uitvoering van hun eigen 

plannen. 
 
Tabel 3: Uitvoerende partijen. 
Dossiers Dossier Belangrijkste uitvoerende  

partij vanuit wettelijke 

taken/bevoegdheden 

Bijzonderheden  

4 Beschermen   

4.1 Meerlaagsveiligheid Provincie, Waterschap en 

Veiligheidsregio’s 

Nieuw in Nationaal Waterplan 

4.2 Primaire waterkeringen Waterschap, Rijkswaterstaat Provincie keurt dijkversterkingsplannen 

goed 

4.3 Regionale waterkeringen Waterschap  

4.4 Muskusrattenbestrijding  Provincie (tot overdracht naar 

waterschappen) 

Streven is dat in 2011 de taak 

muskusrattenbestrijding is overgedragen.  

Na de overdracht houdt de provincie wel 

op een bepaalde manier toezicht. 

4.5 Veiligheid buitendijkse gebieden Provincie, gemeenten, 

Waterschap 

Beleid nog onduidelijk 

4.6 Watercalamiteiten Waterschap Belangrijke taak voor Veiligheidsregio’s 

    

5 Benutten en Beleven   

5.1 Zoetwatervoorziening Waterschap  

5.2 Drinkwater Drinkwaterbedrijf, Provincie  

5.3 Energie (warmte-koude-opslag) Provincie Relatie met Milieubeleidsplan 

5.7 Zwemwater Provincie Waterschap en gemeente ook uitvoerend 

5.9 Natuurgebieden en waterparels Provincie/ 

Waterschap/terreinbeheerders 

Relatie met  Sector Natuur, Recreatie en 

Landschap 

5.11 Waterbewustzijn Provincie  

    

6 Beheren   
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Dossiers Dossier Belangrijkste uitvoerende  

partij vanuit wettelijke 

taken/bevoegdheden 

Bijzonderheden  

6.1 Grondwaterkwaliteit Provincie 

Waterschap 

Drinkwaterbedrijf 

 

6.2 Grondwaterkwantiteit Provincie, Waterschap, 

Gemeente, Drinkwaterbedrijf 

 

6.3 Oppervlaktewaterkwaliteit Waterschap/Rijkswaterstaat/ 

provincie 

 

6.4 Vismigratie Rijkswaterstaat, Provincie,  

Waterschap 

Ieder eigen programma 

6.5 Oeverbeheer en –inrichting van de 

provinciale vaarwegen 

Provincie Wordt afgestemd met de waterschappen 

6.6 Waterbodems Waterschap 

Rijkswaterstaat 

Beperkte rol provincie 

Ieder eigen gebied 

6.7 Voorkomen van wateroverlast Waterschap Rijkswaterstaat Ieder eigen gebied 

6.8 Peilbeheer Waterschap 

Rijkswaterstaat 

Ieder eigen gebied 

6.9 Stedelijk waterbeheer Gemeenten Waterschap  

    

7 Bijzondere Gebieden   

7.1 Noordzeekust Provincie  

7.6 IJsselmeergebied Rijkswaterstaat  

7.8 Oostelijke Vechtplassen Provincie 

Waterschap 

Ook terreinbeheerders, RWS en de 

provincie Utrecht worden betrokken 
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