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Voor woord

Water heeft de toekomst

Water is echter niet alleen maar mooi, of lekker. Er gaat ook een dreiging uit van water. Door de
klimaatverandering krijgen we te maken met een
hogere zeespiegel. Ook valt er in de toekomst meer

ten de ruimte krijgen om te groeien, maar ook kunnen natuurvriendelijke oevers meer water bergen
en kindvriendelijker zijn.
Nieuwe wijken zullen een gescheiden riool
voor afvalwater en regenwater krijgen. Regenwater wordt afgevoerd naar vijvers, sloten en meertjes, die de woonomgeving ook weer aantrekkelijk
maken. Die kansen grijpen we met beide handen
aan.

De klimaatverandering heeft ook zijn weerslag op de kwaliteit van water. Riolen die overstromen nemen veel vuiligheid mee. En we willen
water dat schoon en helder is, water waar in
gezwommen kan worden. Aantrekkelijk water dat
er mooi uit ziet en waar iedereen van moet kunnen genieten vanuit een roeiboot, met een hengeltje langs de kant of vanaf het fietspad langs het
water. Dus ook daar besteden we aandacht aan in
het waterplan.
Voor het waterplan is er allereerst geïnventariseerd hoe het watersysteem er op dit moment
uit ziet in Katwijk en waar de knelpunten zitten.
Daarna hebben we op een rij gezet hoe we die problemen kunnen oplossen en hoe het systeem er in
de toekomst uit moet zien. Eerst op de lange termijn (2027), daarna middenlange termijn (2019).
Tot slot hebben we een overzicht gemaakt van de
concrete maatregelen en wie waarvoor verantwoordelijk is.
We hebben gekeken hoe wateroverlast tot een
minimum beperkt kan worden en, twee vliegen in
een klap, de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van
het water verhoogd kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers aan te
leggen. Mooi om te zien, omdat bloemen en plan-
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Dat water voor Katwijk belangrijk is staat als
een paal boven water. Water heeft een belangrijke
cultuurhistorische waarde voor de gemeente.
Waterwegen zijn in de loop van de tijd van grote
invloed geweest op de ontwikkeling van de
gemeente. Zo was de Oude Rijn de noordgrens van
het Romeinse Rijk, de Limes. Verder was wonen
langs belangrijke handelsroutes als de Oude Rijn
en in mindere mate de Vliet, economisch aantrekkelijk. De fysieke en economische ontwikkeling van
de gemeente heeft later nog een impuls gekregen
door de aanleg van het Prins Hendrikkanaal, Oegstgeesterkanaal en Katwijks Kanaal. Daarnaast is
de zee bepalend voor het gezicht van Katwijk. Het
spreekt dus voor zich dat water een grote bijdrage
levert aan de identiteit van Katwijk.

regen en meer tegelijk, zodat er veel water is dat
ergens kwijt moet. Daarom zullen in de komende
tien jaar de watersystemen in Katwijk wezenlijk
veranderd worden, zodat we grotere hoeveelheden
water aankunnen zonder dat we natte voeten krijgen. Een extra reden dus voor het hoogheemraadschap en de gemeente om de handen ineen te
slaan.
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Voor de inwoners van de gemeente Katwijk
hebben het hoogheemraadschap van Rijnland en
de gemeente Katwijk het voor u liggende waterplan opgesteld. Het waterplan is een document
waarin het hoogheemraadschap van Rijnland en
de gemeente Katwijk hebben vastgelegd hoe de
toekomst van water in Katwijk eruit ziet en hoe de
twee partijen daarin gaan samenwerken. We zien
het als een mijlpaal in de watergeschiedenis van
Katwijk, omdat de kwaliteit van het water in alle
opzichten hiermee een belangrijke impuls krijgt.
Water is immers niet iets lokaals. Water, of het nu
gaat om regenwater, grondwater, oppervlaktewater, is grensoverschrijdend.

We willen u graag betrekken bij het waterplan
en het vervolg ervan. Water gaat immers iedere
inwoner van Katwijk aan. Er wordt bovendien een
substantieel bedrag uitgegeven aan watersystemen. We willen dat geld op een zodanige manier
besteden dat u daar maximaal profijt van hebt. We
hebben bij het opstellen van het waterplan al deskundigen en inwoners gevraagd om met ons mee
te denken.
We willen hen graag bedanken voor de tijd die
ze daarvoor hebben vrijgemaakt en voor hun verfrissende kijk op de zaken die ervoor heeft gezorgd
dat bijvoorbeeld water als toeristische trekpleister
meer nadruk heeft gekregen in het plan. We zouden het erg waarderen wanneer inwoners van Katwijk in de toekomst weer hun steentje willen
bijdragen.
We vertrouwen erop dat wij effectief samen
zullen werken aan water en hopen dat u vooral
veel plezier heeft van het water in Katwijk.

Hans Vingerling
Maria Rosendal
Wethouder Katwijk Hoogheemraad Rijnland
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Samenvatting

Het Waterplan Katwijk is gezamenlijk opgesteld door de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel van het waterplan
is het samen realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem. Dit watersysteem moet
voldoen aan landelijke en Europese normen en is
gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente
en hoogheemraadschap op een duurzame waterhuishouding in de gemeente. In het waterplan
worden concrete afspraken gemaakt over de opgaven op het gebied van kwantiteit en kwaliteit en de
vereiste inspanningen om het watersysteem op
orde te brengen en te houden. Het waterplan is tot
stand gekomen met ondersteuning van vertegenwoordigers en inwoners van Katwijk.

seerd. Eventuele wateropgave in het landelijk
gebied wordt aangepakt in de watergebiedsplannen.

Op het gebied van oppervlaktewater spelen er
diverse problemen. Er treedt op diverse plaatsen in
het watersysteem wateroverlast op door opstuwing voor kleine duikers, soms in combinatie met
een groot afstromend verhard oppervlak. Een aantal duikers zijn verzakt. In het bebouwde gebied
liggen lange duikers die de watergangen verbinden.
Ook zijn veel oevers van watergangen ingericht met harde en steile beschoeiingen. Binnen
het duinwatersysteem is (te) weinig ruimte voor
het vasthouden en vertraagd afvoeren van water,
met als gevolg dat overtollig duinwater in een kort
tijdsbestek wordt afgevoerd naar de boezem.
Oplossingen worden gezocht in het vergroten
van het wateroppervlak, vergroten van het nat profiel van duikers, onderzoek naar herstel van de Vliet
en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het duinwatersysteem wordt opnieuw ingericht. Het
bebouwde gebied van Katwijk heeft geen wateropgave, ook niet bij hevigere neerslag door klimaatswijzigingen. Om dat zo te houden, is het belangrijk
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de
ontwikkeling van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg, voldoende water wordt gereali-

Ruimtelijke kwaliteit is niet optimaal bij de
Vliet, industriepanden langs watergangen, Vijverhofflat en de groenzone Helmbergweg. Daarnaast
is er bij de uitvoering van (nieuwbouw)plannen
(teveel) ruimte voor projectontwikkelaars om zelf
beslissingen te nemen die nadelig uitwerken voor
het watersysteem. Voorbeelden zijn de aanleg van
harde oevers en steigers of het achterwege laten
van een onderhoudsstrook en huizen direct langs
het water plaatsen.
In nieuwbouw projecten zullen goede wateren rioolsystemen aangelegd. Bestaande water
gangen worden uitgebreid en bedrijventerrein
Katwijkerbroek zal getransformeerd worden tot
woon- en natuurgebied.
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Op het gebied van water en recreatie laat de
zwemwaterkwaliteit van de Noordzee te wensen
over. De kwaliteit wordt onder andere beïnvloed
door lozingen vanuit de riolering van Katwijk en
achterliggende gemeenten en de uitstoot van de
waterzuiveringsinstallaties. Dit knelpunt wordt
gezamenlijk door de provincie Zuid-Holland, het
hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente
Katwijk opgepakt in de Maatregelenstudie zwem-
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In diverse wijken wordt regelmatig overlast
door grondwater ervaren. De genomen ontwateringmaatregelen om de grondwateroverlast tegen
te gaan zijn niet altijd voldoende geweest.
Om de grondwateroverlast aan te pakken
worden nieuwe drainages aangelegd en bestaande
drainage vervangen. Het peilbuizennet om het
grondwater te monitoren wordt uitgebreid. In de
toekomst komt er een grondwaterloket waarbij de
gemeente het eerste aanspreekpunt is voor de
inwoners van de gemeente.

Het gemengde rioolsysteem wordt belast
met afstromend hemelwater van verhard oppervlak met tijdens hevige neerslag riooloverstortingen als gevolg. Het infiltreren in de bodem van
afgekoppeld hemelwater van het gemengde rioolstelsel kan tot meer hogere grondwaterstanden
en dus meer grondwateroverlast leiden. Het afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater is
beperkt mogelijk doordat in de woongebieden
weinig oppervlaktewater is.
De ambitie is om in 2015 20 procent van de
verharding die op het gemend riool is aangesloten
afgekoppeld te hebben. Reeds in 2007 is begonnen met het afkoppelen hiervan. Daarnaast draagt
het vergroten van oppervlaktewater ook bij aan
het makkelijker kunnen afvoeren van hemelwater.
Met betrekking tot beheer en onderhoud, is
niet altijd duidelijk of bekend wie de onderhoudsplicht voor een specifieke watergang heeft. Duidelijke afspraken worden gemaakt en deze worden
in de legger vastgelegd. Watergangen die binnen
de bebouwde kom liggen en deel uitmaken van
het primaire watersysteem worden overgenomen
door het hoogheemraadschap Rijnland. Bij herinrichtingprojecten en nieuwbouw locaties wordt
het beheer meegenomen in de plan- en ontwerpfase.

De waterkwaliteit van het duin- en boezemwater voldoet niet aan de geldende normen. De
ecologische situatie van veel watergangen en
–partijen is onvoldoende. De duikerverbindingen
maken de watersystemen gevoelig voor stilstaand
en stagnerend water. Het afstromende hemelwater van verhard oppervlak kan verontreinigingen
van wegen, uitlogende bouwmaterialen en bestrijdingsmiddelen meevoeren. De watergangen in de
wijk Rijnsoever worden gevoed door het kwelwater
vanuit de duinen en door hemelwater. In droge
perioden zakt het waterpeil teveel uit en wordt
boezemwater vanuit het Uitwateringskanaal
opgepompt naar deze watergangen. Verontreinigingen die in de sliblaag zijn opgeslagen lossen op
en komen (weer) in het water terecht.
Deze waterkwaliteitsproblemen worden aangepakt door de aanleg van natuurvriendelijke
oevers en het vergroten van het nat profiel van duikers. Daarnaast wordt het gebruik naar chemie
vrije onkruidbestrijding gestimuleerd en worden
watergangen onderhouden middels baggeren.
Maatregelen zullen zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd worden, zoals duikers vervangen
bij wegwerkzaamheden. De kosten voor de uitvoering van maatregelen tussen 2008 t/m 2019 worden
verdeeld naar overwegend gemeente, overwegend
hoogheemraadschap van Rijnland of een gezamenlijke verantwoordelijkheid (50 procent).
Voor de uitvoering van het waterplan gaat de
gemeente een wateraccount creëren, d.w.z. een
medewerker die alle watergerelateerde taken op
zich neemt en aanspreekpunt is op het gebied van
water. Beide organisaties willen de samenwerking
verder verbeteren.

"Als het water zakt, kraakt het ijs"
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Een aantal aanwezige duikers verhinderen
het recreatief gebruik van het water voor boten. De
haven van Rijnsburg is te klein en heeft een beperkt
aantal ligplaatsen. Voor de pleziervaart worden
vaarroutes gecreëerd, evenals uitbreiding van
aanlegplekken en de jachthaven.

Op het gebied van water en veiligheid is de
zeewering ter plaatse van het centrum van Katwijk
aan zee een (toekomstige) zwakke plek. Gedurende
de planperiode van het waterplan wordt de zeewering aan de geldende normering aangepast.
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waterkwaliteit Katwijk. Er zijn onduidelijkheden
met betrekking tot het vaarwegbeheer ten behoeve
van binnenwaterrecreatie (hengelsport, schaatsen,
etc). De afspraken en de samenwerking tussen de
verschillende belanghebbende worden uitgezocht
en vastgelegd.

Inleiding (h1

Het maken van een waterplan is geen wettelijke verplichting. Met het waterplan willen de
gemeente en het hoogheemraadschap de samenwerking op watergebied verbeteren door het
beleid en de uitvoering daarvan af te stemmen en
door gezamenlijk maatregelen te treffen. Het plan
wordt zowel door de gemeenteraad van Katwijk als
door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. Door onderte-

H1.1 In de natuurgebieden is meer en
schoner water aanwezig

De planperiode is gesteld op 2009 tot 2019
met een doorkijk naar 2027. Thema’s die aan de
orde komen zijn onder andere het verbeteren van
de waterkwaliteit en het voorkomen van (grond)
wateroverlast, maar ook het benutten van kansen
voor de beleving van het water, ecologie en waterrecreatie. Het waterplan is naast nieuw beleid ook
gedeeltelijk afkomstig uit lopende projecten of
vaststaand beleid. In Katwijk gebeurt namelijk al
veel op het gebied van water, riolering en groenbeheer maar ook op het gebied van uitbreiding van
woningbouwlocaties. Het waterplan geeft inzicht
in de samenhang tussen deze beleidsplannen en
projecten. Voor het nieuwe beleid en de nieuwe
maatregelen is nog geen geld in de lopende begrotingen opgenomen. In het waterplan maken beide
partijen afspraken over de hoogte en de verdeling
van de kosten.

Afbakening (1.2
Het Waterplan Katwijk richt zich op de gehele
gemeente Katwijk. De gemeentegrens vormt de
plangrens en staat aangegeven op figuur 1,
pagina 14. De nadruk van dit waterplan ligt echter
op het stedelijk gebied, d.w.z. de wijken Katwijk
aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsoever, Rijnsburg
en Valkenburg. Het watersysteem voor het te ontwikkelen voormalig marinevliegkamp Valkenburg
is in dit plan buiten beschouwing gelaten. Ook de
aanpassing aan de zeewering bij Katwijk wordt
niet in dit waterplan beschouwd maar is een apart
project. In het waterplan wordt wel kort ingegaan
op de functie en ligging van de zeewering.
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Een goed functionerend watersysteem is
essentieel voor de leefomgeving, waarin het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Of het nu
gaat over thema’s als veiligheid, wateroverlast,
stedelijke ontwikkelingen, de ruimtelijke kwaliteit
(beleving), recreatie, natuurontwikkeling of verkeer; in alle gevallen is er een directe of indirecte
relatie met de waterhuishouding. Bij de zorg voor
het water in Katwijk zijn diverse afdelingen van de
gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap
van Rijnland betrokken. Water trekt zich niets aan
van bestuurlijke grenzen en de taakverdeling die
tussen betrokken beheerders is overeengekomen.
Voor een goed en kosteneffectief waterbeheer (dat
is afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen in
de gemeente) is een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente en het hoogheemraadschap een vereiste. Om deze samenwerking
vorm te geven hebben de gemeente Katwijk en
het hoogheemraadschap van Rijnland in 2002
besloten gezamenlijk voor het stedelijke gebied
van de gemeente Katwijk een waterplan te
maken.
In 2006 zijn de gemeenten Katwijk, Rijnsburg
en Valkenburg gefuseerd tot één gemeente Katwijk. Door deze fusie is het plangebied tijdens het
proces sterk uitgebreid.

kening van het plan spreken beide organisaties af
de maatregelen uit het plan uit te voeren.
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Aanleiding en doel (1.1

H1.1

Deelrapportages en
achtergronddocumenten (1.3
Het Waterplan Katwijk is gebaseerd op een
aantal deelstudies, die tijdens de verschillende
fases van de uitvoering van het waterplan tot
stand zijn gekomen. Daarnaast zijn ten behoeve
van het waterplan diverse onderzoeken uitgevoerd
en rapporten opgesteld. Zie hiervoor de lijst met
achtergronddocumenten, bijlage 3. Deze rapporten zijn apart beschikbaar en zijn als input gebruikt
voor dit waterplan. Het is mogelijk om zonder kennis te nemen van deze studies, de inhoud van dit
waterplan te begrijpen.

"De zee maakt gedwee"

Hoofdstuk 2 geeft het beleidskader weer voor
de komende jaren. Vervolgens is in hoofdstuk 3 de
inventarisatie en analyse van het huidige watersysteem gegeven met daarin de knelpunten.
Hoofdstuk 4 bevat de gezamenlijke visie van de
gemeente en het hoogheemraadschap op het
streefbeeld voor de lange termijn (2027). Daarna
worden in hoofdstuk 5 de waterdoelstellingen voor
de middellange termijn (2019) geformuleerd. In
hoofdstuk 6 staan beknopt de maatregelen uit het
maatregelenprogramma, de bijbehorende kostenverdeling en het uitvoeringsplan.
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Leeswijzer (1.4
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Figuur 1. Plangebied Waterplan Katwijk

Een klankbordgroep heeft meegedacht over
de visie en de doelen van het waterplan. Hierin
namen diverse lokale belangengroepen en een
aantal betrokken inwoners van Katwijk deel. De
stuurgroep, bestaande uit de verantwoordelijke
wethouder en hoogheemraad, heeft het visiedocument vastgesteld op 1 november 2007. De visie
richt zich op het water in Katwijk in het jaar 2027
en is concreet uitgewerkt in waterdoelen voor het
jaar 2019.

Beleidskader (h2

Door deze beleidsontwikkelingen en regelgeving is het waterbeheer in Nederland structureel
veranderd. In dit waterplan zijn deze ontwikkelingen vertaald voor Katwijk.
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De rol van het water wordt steeds meer integraal met andere disciplines beschouwd. In 2009
wordt hiervoor een nieuwe Waterwet opgesteld.

De gemeentelijke watertaken zijn eveneens uitgebreid. Deze zijn neergelegd in de sinds 1 januari
2008 van kracht zijnde Wet Gemeentelijke Watertaken. Hierin zijn o.a. de afvoer van regenwater en
grondwater geregeld.
Ook de Europese regelgeving heeft zich de
afgelopen jaren snel ontwikkeld. De Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft er naar dat in
2015 alle wateren in Nederland van een goede kwaliteit zullen zijn, zowel chemisch als ecologisch.
Verder heeft het Waterplan Katwijk samenhang met andere beleidsontwikkelingen en kaders.
Internationale, nationale, regionale en lokale
beleidsontwikkelingen op watergebied vormen
het kader van het waterplan. Ook het gemeentelijk
beleid op de gebieden ruimtelijke ontwikkeling,
waterbeheer, milieu, groen, riolering en recreatie
spelen een belangrijke rol in het waterbeheer. In de
Brede Structuurvisie 2007 – 2020 (BSV) zijn de
plannen van de gemeente Katwijk op dit gebied
vastgelegd.
In bijlage 2 staan de belangrijkste beleidsontwikkelingen en de relatie tot het waterplan
genoemd.
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Landelijk gezien heeft er aan het einde van de
afgelopen eeuw een omslag in het waterbeheer
plaatsgevonden. Waterbeheer wordt sindsdien
bezien vanuit het perspectief van klimaatverandering, toename van verhard oppervlak, bodemdaling en zeespiegelstijging. Daarnaast bleek er een
toenemende wens om water te combineren met
andere ruimtelijke functies.
Het integraal waterbeheer heeft sindsdien
een vernieuwing ondergaan met thema’s als
“Water in de Stad” en “Ruimte voor de Rivier”.
Onderwerpen als veiligheid, het anders omgaan
met waterbodems, waterkwaliteit en het koppelen
van water aan functies als natuur en recreatie
kwamen hoog op de politieke agenda’s te staan.
Alle watersystemen in Nederland moeten “klimaatproof” zijn en er mag geen sprake zijn van
afwenteling. Dit nieuwe beleid staat o.a. in het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Hierin
staat hoe we ons watersysteem technisch en ruimtelijk op orde moeten brengen. In 2015 moeten alle
maatregelen zijn getroffen waarin de afspraken
een inspanningsverplichting hebben. Deze afspraken heeft het hoogheemraadschap van Rijnland
opgenomen in haar Waterbeheerplan.
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"Wind in de nacht, water in de gracht"

Water in Katwijk (h3

Huidig watersysteem (3.2
In paragraaf 3.2.1 tot en met 3.2.8 is de bestaande situatie van het watersysteem beschreven, bron is de rapportage “Inventarisatie Waterplan Katwijk”. Aan het einde van iedere paragraaf
worden de knelpunten van het huidige systeem
genoemd. De belangrijkste knelpunten zijn weergegeven in figuur 5.

Historie (3.1

20
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De kustlijn van Katwijk is het verre verleden
vaak gewijzigd. Ongeveer 5.000 jaar geleden ontstond een strandwal op de verlengde kustlijn Katwijk – Sassenheim. De Oude Rijn stroomde door
openingen in deze strandwal naar de zee. Na deze
tijd heeft de kust zich steeds verder zeewaarts uitgebreid, waarbij nieuwe strandwallen werden
gevormd. Door de aanleg van een dam bij Wijk bij
Duurstede verdween de waterkracht waarna uiteindelijk de Rijn door duinen werd afgesloten.
Hierdoor en de inklinking van het achterliggende
gebied trad er wateroverlast op. Een oplossing
werd gevonden in het graven van het kanaal ’t
Mallegat. Deze oplossing voldeed op termijn niet
meer en in de 19e eeuw werden uitwateringsluizen aangelegd. De aanleg van het Oegstgeesterkanaal en het Prins Hendrikkanaal zijn onderdeel
geweest van de ruimtelijke ontwikkelingen die
Katwijk doormaakte in de afgelopen eeuw. De
Oude Rijn is een onderdeel van de historie van
zowel Katwijk, Rijnsburg als Valkenburg. Deze voormalige gemeenten zijn allen ontstaan langs de
Oude Rijn.

Kaarten van Katwijk in 4 verschillende perioden:
ca. 1700, 1851, 1888 en 2004
figuur 1. Kaart ca. 1700
figuur 2. Kaart 1851
figuur 3. Kaart 1888
figuur 4. Kaart 2004

Oppervlaktewater (3.2.1
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f3

f2
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Figuur 5. Knelpunten
Katwijk

Het oppervlaktewater in het beheergebied
van het hoogheemraadschap wordt onderscheiden in boezemwateren en polderwateren. In dit
rapport is de term duinwater toegevoegd voor het
oppervlaktewater met een peil hoger dan het boezempeil, dat zich in de (binnen)duinrand bevindt.
Het watersysteem is weergegeven in figuur 6,
pagina 22.

f5

Het grootste deel van het oppervlaktewater
binnen de gemeente is boezemwater. Polderwatersystemen komen uitsluitend in het oosten van de
gemeente voor, terwijl het duinwater zich aan de
westkant bevindt. Via de Oude Rijn (en het Additioneel kanaal), Oegstgeesterkanaal en Uitwateringskanaal wordt het water uit het achterland
(polders midden Zuid-Holland) aangevoerd.
Daarna vindt bemaling door het gemaal Katwijk en lozing op de Noordzee plaats. In de dorpskern van Rijnsburg loopt de Vliet in een lange
duiker onder de dorpskern door van oost naar
west. In de Vliet bevindt zich een vijzelgemaal voor
de doorstroming. De gemeente beheert dit
gemaal.
In de polder wijkt het waterpeil af van het peil
in de boezem. Het oosten van de gemeente ligt
voor een deel binnen een aantal polders. Het
gebied ten oosten van Rijnsburg (Flora) maakt deel
uit van Polder Kamphuizen, ten noorden van Rijnsburg ligt een klein deel van het gebied binnen de
Hoogewegpolder en de Elsgeesterpolder. Rondom
het Valkenburgsemeer liggen de Zonneveldspolder en de Ommedijksepolder. Voormalig marinevliegkamp Valkenburg heeft ook een lager peil dan
het boezempeil.

f6
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Figuur 6. Watersysteem Katwijk

Duinwater is oppervlaktewater met een hoger
waterpeil dan het boezempeil. De watergangen en
vijvers in het duinwatersysteem worden gevoed
door kwelwater uit de duinen, afstromend hemelwater en drainagewater. Met het maaiveldniveau
neemt het waterpeil af. Het systeem watert onder
natuurlijk verval af op het boezemwater. De hoeveelheid kwel is vaak dusdanig groot dat ook in
droge perioden water wordt afgevoerd.
De wijk Veldzicht in Valkenburg heeft een
geïsoleerd watersysteem met een eigen streefpeil.
Bij een hoger peil stort water via de vaste stuw
over richting de boezem. Wanneer het boezempeil
hoger komt te liggen dan dit streefpeil gaat het
watersysteem van Veldzicht deel uitmaken van de
boezem. Bij een te laag peil wordt vanuit de boezem water ingelaten. Een windmolen pompt het
water rond ter bevordering van de doorstroming
van het watersysteem.
In het duingebied ten noorden van Katwijk is
vrijwel geen oppervlaktewater aanwezig. In het
duingebied ten zuiden van Katwijk zijn meerdere
duinmeertjes. Deze meertjes liggen in het gebied

van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH). In de
meertjes wordt water uit de Afgedamde Maas
geïnfiltreerd en vervolgens gewonnen als drinkwater. Volgens opgaaf van DZH is de waterbalans neutraal, dat wil zeggen dat evenveel water wordt
geïnfiltreerd als wordt opgepompt.
In de watersystemen liggen diverse duikers.
Grootte en lengte van de duiker hebben invloed op
het ontstaan van hydraulische- en waterkwaliteitsproblemen. Voor Katwijk aan Zee, Katwijk aan de
Rijn en Rijnsoever zijn de duikers geïnventariseerd.
Voor Rijnsburg en Valkenburg is de inventarisatie
opgepakt in het kader van het waterplan.
De oevers langs het water zijn wat betreft
vorm, gebruikte materialen en talud van belang
voor de ecologische en belevingswaarde van de
oever. De oeverconstructies in de dorpskernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn en Rijnsoever zijn
voor het grootste deel geïnventariseerd. In de
dorpskernen Rijnsburg en Valkenburg zijn de
oevers niet geïnventariseerd.
De Rijnlandse watersystemen zijn getoetst
aan de NBW normen (Nationaal Bestuursakkoord
Water). Het boezemwater is in 2002 doorgerekend.
Uitkomst is ondermeer dat het boezemgemaal
Katwijk een capaciteitsvergroting nodig heeft. De
capaciteit is nu 54 m3/s en in de toekomst wordt
dat 94 m3/s. In september 2011 moet het uitgebreide en gerenoveerde gemaal volledig in bedrijf
zijn. Andere maatregelen zijn het aanleggen van
waterbergingen in het achterland.
Daarnaast is in de studie Toekomstig Waterbezwaar Rijnland (hoogheemraadschap van Rijnland, 2006) globaal onderzocht of de polders
voldoende bemalings-, afvoer en bergingscapaciteit heeft, conform de NBW-normen. Bij de berekeningen van het hoogheemraadschap is gekeken of
er voldoende oppervlaktewater in de polder is dat
het water kan opvangen. Het bergingstekort wordt
door Rijnland uitgedrukt in benodigd extra oppervlak aan water. Voor het stedelijke gebied van Katwijk is er geen opgave om extra oppervlaktewater
te realiseren. De definitieve resultaten van de toetsing van de poldersystemen door Rijnland worden
in 2009 verwacht na de uitvoering van de watergebiedplannen. In de watergebiedsplannen zal precies worden berekend wat de NBW-opgaves zijn
voor de polders.

Knelpunten
oppervlaktewater

OW3. Binnen het bestaande bebouwde gebied is
weinig oppervlaktewater aanwezig. Dit is nadelig
voor de ont- en afwatering van het bebouwde
gebied. Dit geldt vooral voor de bebouwde woonkernen waar grondwateroverlast voorkomt. Er zijn
vooral smalle en ondiepe watergangen in Rijnsburg-noord.
OW4. Veel oevers van watergangen zijn ingericht
met harde en steile beschoeiingen. Dit beperkt het
bergend vermogen en belemmert de water- en
oevervegetatie.
OW5. Binnen het duinwatersysteem is (te) weinig
ruimte voor het vasthouden en vertraagd afvoeren
van water, met als gevolg dat overtollig duinwater
in een kort tijdsbestek wordt afgevoerd naar de
boezem.
De ruimte voor waterberging in duinwater in
bebouwd gebied wordt beperkt omdat het peil
maar weinig kan fluctueren.
OW6. De sportvelden van sportpark de Kooltuin
tussen de Grote of Valkenburgsewetering en de
Wassenaarseweg worden onderbemalen.

Het (hoger gelegen) duingebied heeft een
grote invloed op de grondwaterstanden in de
bebouwde omgeving. De neerslag die in de duinen
valt, infiltreert in het duinzand. Het duinzand heeft
een zuiveren-de werking. Het grondwater vormt
daar een zoetwatervoorraad met een hoge kwaliteit. Onder deze voorraad bevindt zich het zoute
grondwater dat vanuit de Noordzee op grote
diepte het land binnendringt. Een deel van de zoetwatervoorraad stroomt ondergronds naar het oosten af en kwelt daar in het lager gelegen
binnenduinrand en verder oostelijk op. Op een
kleinere schaal kwelt ook in het duinge-bied in
duinvalleien water op.
Het kwellende grondwater leidt tot hoge
grondwaterstanden: een ontwateringdiepte van
minder dan 0,75 m kan leiden tot grondwateroverlast. Het kwellende grondwater heeft echter ook
positieve effecten. Het kwellende water is gebiedseigen en schoon. Het boezemwater is in tegenstelling tot het kwelwater gebiedsvreemd en minder
schoon, het wordt vanuit de Hollandse IJssel bij
Gouda ingelaten. En via de Oude Rijn stroomt het
het gebied in bij Bodegraven.
Grondwaterstanden in de kern Katwijk zijn
met een peilbuizenmeetnet gedurende een lange
periode gemonitord en met die gegevens is een
grondwatermodel opgezet. Dit grondwatermodel
geeft ruimtelijk inzicht in de huidige en toekomstige grondwatersituatie. In de huidige situatie
blijkt in de wijken Hoornes West, Rijnsoever (delen),

H3.4
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OW2. In het bebouwde gebied liggen lange duikers
die de watergangen verbinden (langer dan 15 m
zoals de Vliet). Duikers zijn nadelig voor de doorstroming en de waterkwaliteit. Daarnaast hebben
duikers geen ontwaterende functie en belemmeren ze de migratie van flora en fauna.

Grondwater (3.2.2

24

OW1. Op diverse plaatsen in het watersysteem kan
wateroverlast optreden door opstuwing voor
kleine duikers, soms in combinatie met een groot
afstromend verhard oppervlak, dit is onder andere
het geval bij de Flora in Rijnsburg. Bij de Voorhouterweg in Rijnsburg zijn een aantal verzakte
duikers, zie ook maatregelenplan watersysteem
Rijnsburg-noord uit 2004.

´t Witte Hek, Cleijn Duin, ´t Heen Zuid, Molenwijk
en ´t Sandt in een natte periode een ontwateringdiepte (afstand maaiveld-grondwaterstand) minder dan 0,75 m te zijn.

effect van de verwachte klimaatsverandering (middenscenario voor 2050 van de derde IPCC klimaatrapport voor het Nederlandse waterbeheer, zie
kader) berekend.

Het grondwatermodel geeft ook inzicht in de
gebieden waar in de huidige situatie het grondwater zó diep zit, dat regenwater kan worden geïnfiltreerd zonder dat grondwateroverlast optreedt.
Dit geldt voor de volgende hoger gelegen wijken:
Centrum, Overduin, Koestal, Zanderij Noord, Rijnsoever West.
In de toekomstige grondwatersituatie is het

De berekeningen (p.24) tonen aan dat er nauwelijks gebieden met kans op grondwateroverlast
bij komen. Alleen in de wijk ´t Heen-Noord kan in
de toekomst grondwateroverlast ontstaan. De
grondwaterstand stijgt het meest vlak bij de kust:
maximaal 0,4 m. Doordat in dit gebied sprake is
van een grote ontwateringsdiepte zal deze stijging
geen overlast geven.

Klimaatsverandering:

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) voorziet voor de komende 100 jaar
temperatuurstijgingen van 1 tot 6 graad C, droge periodes afgewisseld door periodes met
meer en heviger neerslag en een stijging van de zeespiegel. Ook het KNMI concludeert in
haar vierde klimaatrapport dat de opwarming van Nederland onverminderd doorzet en
bovendien wordt versterkt doordat de wind toenemend uit het zuidwesten waait. Het KNMI
heeft voor de komende 50 tot 100 jaar de volgende klimaatscenario’s uitgewerkt:

Huidige
toestand

Temperatuur
(graden C)
Neerslag (mm)

700 – 900

Neerslag
intensiteit
buien
Zeespiegel
stijging (cm)

Minimum
scenario

Midden
scenario

Maximum
scenario

2050

2100

2050

2100

2050

2100

+ 0,5 C

+1C

+1C

+2C

+2C

+4C

+ 1,5 %

+3%

+3%

+6%

+6%

+ 12 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

+ 20 %

+ 20 %

+ 40 %

+ 10 cm

+ 20 cm

+ 25 cm

+ 60
cm

+ 45 cm

+ 110
cm
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Bron: ‘Waterbeleid voor de 21ste eeuw’, advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, 2000.

In de voormalige kernen Rijnsburg en Val
kenburg is geen peilbuizenmeetnet aangelegd,
hierdoor zijn geen (actuele) gegevens over grond
waterstanden beschikbaar. Als gevolg hiervan ontbreekt inzicht in de optredende grondwaterstanden.
Bekend is echter dat in de kernen Rijnsburg en
Valkenburg sprake is van grondwateroverlast,
namelijk in de wijken Frederiksoord in Rijnsburg
en ‘t Jogt in Valkenburg.

Drainage
In alle woonkernen is op verschillende plaatsen drainage aanwezig. Drainage zijn technische
hulpmiddelen die dienen om het grondwaterpeil
kunstmatig verlagen. Meestal is er zogenaamde
horizontale drainage aangelegd. In de wijk Schutterwei zijn grindpalen (verticale drainage) aangelegd.
Vanaf 1994 legt de gemeente Katwijk bij de
bouw van nieuwe woonwijken drainage aan. Deze
wordt onder de woningen aangebracht en voert af
via de gemeentelijke drainage of drainageafvoerbuis. Ook in bestaande gebieden waar grondwateroverlast voorkomt is bij de vervanging van de
riolering drainage aangelegd.
Naast het aanleggen van de drainage zijn
meer maatregelen tegen grondwateroverlast genomen. Ter voorkoming van grondwateroverlast is ten
zuiden/zuidwesten van de woonwijk Zanderij een
scherm/damwand tot in de kleilaag geplaatst. De
damwand heeft een waterkerend effect.

Grondwateronttrekkingen
Grondwater wordt voor verschillende doeleinden onttrokken in de gemeente Katwijk, Noordwijk
en Oegstgeest. Het merendeel van de onttrekkingen betreft water voor beregening en bevloeiing
van landbouwgebieden en voor de drinkwater-

voorziening. Om uitputting van het grondwater te
voorkomen wordt in de Zuidduinen water afkomstig uit de Afgedamde Maas geïnfiltreerd.

Knelpunten grondwater
GW1. De natuurlijke grondwaterstroming gecombineerd met de bodemopbouw zorgt bij de bebouwing van Hoornes West, Rijnsoever (delen), ´t Witte
Hek, Cleijn Duin, ´t Heen Zuid, Molenwijk, ´t Sandt
voor grondwateroverlast.
GW2. De woningen in de Zanderij hebben regelmatig last van het kwelwater en de aanwezige
watergangen zijn niet afdoende voor de ontwatering van het woongebied.
GW3. De genomen ontwateringmaatregelen om
de grondwateroverlast tegen te gaan zijn niet
altijd voldoende.
GW4. De verantwoordelijkheden voor het grondwaterbeheer (ontwatering en afwatering) zijn op
de raakvlakken tussen de betrokkenen (particulier,
gemeente en hoogheemraadschap) en taak (onten afwatering) onduidelijk. (Na 1 januari 2008 is
hiervoor nieuwe wetgeving.)

Waterkeringen (3.2.3
Zeewering (primaire waterkering)
De belangrijkste waterkering in Katwijk aan
Zee is de zeewering, een 40 kilometer lange duinenstrook die van Wassenaar tot IJmuiden loopt,
alleen onderbroken door de uitwateringssluis bij
Katwijk aan Zee. Deze kering heet de zeereep of
primaire zeewering en is vanaf de duinen land
inwaarts 250 meter breed, zie figuur 7, pagina 29.
In Katwijk aan Zee maakt de bebouwde kom deel
uit van de zeewering.

voor het overgrote deel de regionale waterkeringen, zie figuur 8. Begin 2008 zijn alle waterkeringen geïnspecteerd. De keringen binnen Katwijk
vertonen geen gebreken.

Knelpunten water en
veiligheid

H3.1

De zwakke plek van de uitwateringssluis
bestaat uit teveel overslag, dit blijkt uit de globale
toetsing Naar aanleiding van dit resultaat wordt
een gedetailleerde toetsing uitgevoerd, deze zal
eind november 2008 zijn afgerond. Wanneer
hieruit blijkt dat de buitensluis nog steeds onvoldoende scoort op dit onderdeel, moeten
maatregelen worden getroffen.
Regionale (secundaire) waterkeringen Om de
veiligheid tegen overstromingen in Katwijk aan
Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsoever, Rijnsburg en
Valkenburg vanuit boezem- en polderwater te
waarborgen is een aantal regionale waterkeringen
aanwezig. Zo vormen bijvoorbeeld boezem- en polderkades regionale of secundaire waterkeringen.
Het hoogheemraadschap van Rijnland beheert
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De zeewering heeft twee zwakke plekken: het
laaggelegen deel van de oude dorpskern en de uitwateringssluis. Inmiddels hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en
Rijkswaterstaat een intentieverklaring met betrekking tot kustversterking van het laaggelegen deel

langs de oude dorpskern ondertekend. Deze kustversterking start na 2011.

Waterkwaliteit (3.3

H3.1 Zandwinning Voorburg
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Voor het centrum van Katwijk aan Zee ligt
slechts een lage en smalle eerste duinenrij. In de
zeventiger jaren is een achterliggende waterkering
aangelegd. Deze loopt oostelijk achter de oude
dorpskern van Katwijk aan Zee (buitendijks gebied)
langs.
De zeewering wordt onderbroken door de uitwateringssluis van het uitwateringskanaal. De
sluis ligt enkele tientallen meters landinwaarts
ten opzichte van de duinenrij. Berekeningen tonen
aan dat tijdens een maatgevende storm ontoelaatbare golfoverslag over de uitwateringsplaats
gaat plaatsvinden.

f7

WV1 De zeewering ter plaatse van het centrum van
Katwijk aan zee is een (toekomstige) zwakke plek.

De waterkwaliteit is getoetst aan de hand van
Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en beleidsindicatoren. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige
waterkwaliteit in het plangebied over de gehele
bandbreedte genomen matig tot slecht is. Vooral
voor de parameters totaalfosfor en koper voldoen
de meeste locaties niet aan de MTR-normen,
terwijl ook voor totaalstikstof, ammonium, zuurstof en zink een groot aantal meetpunten niet aan
de normen voldoet. Oorzaken hiervoor zijn ondermeer de emissies vanuit overstorten, effluentlozingen van de AWZI, atmosferische depositie,
oppervlakkige afspoeling vanaf verharde oppervlaktes en uitspoeling vanuit de landbouw.
Uit de metingen blijkt een duidelijk verschil in
waterkwaliteit van de boezemkanalen, de overige
boe zemwatergangen, de gestuwde watergangen
die niet door boezemwater worden beïnvloed en
de geïsoleerde watergangen en vijvers.

Figuur 7. Traject zeewering en achterliggende kering

f8

Figuur 8. Waterkeringen

Beschrijving
watersysteem Veldzicht
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Uit de waterkwaliteits
metingen blijkt dat de
waterkwaliteit in de wijk
Veldzicht duidelijk beter is
dan in vergelijkbare/
naburige waterlopen,
doordat het systeem
geïsoleerd is en dus niet
wordt beïnvloed door
boezemwater. Het water
heeft een streefpeil van -0,5
m NAP. Bij een hoger peil
stort water via de vaste stuw
over richting de boezem.
Wanneer het boezempeil
hoger komt te liggen dan
dit streefpeil, zal het
watersysteem van Veldzicht
deel gaan uitmaken van de
boezem (noodsituatie). In
het geval het peil lager zakt
dan NAP –0,8 m wordt water
vanuit de boezem ingelaten.
De doorstroming van het
watersysteem wordt
bevorderd door de inzet
van een windmolen die
het water “rondpompt”.

De boezemkanalen hebben een relatief hoog
chloride- en sulfaatgehalte en ook de stikstof- en
koperconcentraties zijn hoog. Dit wordt beïnvloed
door zogenaamd gebiedsvreemd water. In de
zomerperiode is dit effect groter doordat dan meer
gebiedsvreemd water wordt aangevoerd om het
verdampingsoverschot aan te vullen. Uit de metingen blijkt dit duidelijk uit de verhoogde chlorideen sulfaatconcentraties in de zomerperiode. Het
oppervlaktewater in Valkenburg wordt sterk beïnvloed door de afvoer van water uit het agrarische
gebied dat ten zuidwesten van het stedelijk gebied
ligt, terwijl in Rijnsburg de aanvoer/doorvoer van
water uit het Oegstgeesterkanaal en de Oude Rijn
van invloed is op de waterkwaliteit.
In de gestuwde watergangen zijn de chlorideen sulfaatgehaltes lager en indien de watergangen bovenstrooms van het stedelijk gebied liggen
geldt dit ook voor de nutriëntgehaltes. Opkwellend
grondwater vanuit het duingebied en neerslag
voeden deze waterlopen.
De geïsoleerde watergangen laten een wisselend beeld zien, doordat lokale bronnen hier grote
invloed op uitoefenen. Doordat het water relatief
lang in deze watergangen verblijft, hebben lokale
bronnen (afspoeling van verhard oppervlak en
waterbodem) een grote invloed op de waterkwaliteit. In het slechtste geval kan dit zorgen voor een
oplading van het systeem met nutriënten, wat
weer kan leiden tot een volledige kroosbedekking
in de zomerperiode met zuurstofloosheid als
gevolg. De vijver in Cleijn Duin is hiervan een voorbeeld. Een geïsoleerd water heeft een goede waterkwaliteit wanneer vervuilingsbronnen ontbreken
en het watersysteem een goede inrichting heeft,
zoals het watersysteem in de wijk Veldzicht.
De watergangen in de wijk Rijnsoever zijn
gestuwd en liggen boven boezempeil. Deze worden gevoed door het kwelwater vanuit de duinen
en door hemelwater. In perioden van droogte zakt
het waterpeil teveel uit en wordt boezemwater
vanuit het Uitwateringskanaal naar deze watergangen opgepompt. Dit beïnvloedt de waterkwaliteit negatief.

De ecologie van de watergangen binnen het
plangebied is over het algemeen matig tot slecht.
Dit wordt veroorzaakt doordat de meeste watergangen beschoeid zijn en het water te voedselrijk
is voor een gevarieerde vegetatie. Een dergelijk
systeem is van invloed op de aanwezigheid van
kritische soorten. Het zwerfvuil en te weinig gevarieerde begroeiing zorgen er ook voor dat de
belevingswaarde van het water minder wordt.
Viswater
Aan de boezemwateren, polderplassen, hoofdwatergangen, plassen, singels en vijvers in bebouwde gebieden is, naast de ecologische basis
functie, de functie viswater voor karperachtigen
toegekend. Hiervoor zijn normen opgesteld die
wettelijk zijn vastgelegd en worden gecontroleerd
door het hoogheemraadschap van Rijnland. In
Katwijk wordt de viswaterkwaliteit gemeten in het
Uitwateringskanaal en in het Valkenburgsemeer.
In het Uitwateringskanaal voldoen de concentraties ammonium/ammoniak niet aan de norm. Het
Valkenburgsemeer voldoet aan de normering.
Diffuse bronnen
Het duurzaam-bouwenprincipe wordt bij
nieuwbouwprojecten door de gemeente vast
gelegd in de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaars. Het Bouwbesluit laat echter nog de
toepassing van koper, lood en zink toe. Bij toepassing wordt wel een coating voorgeschreven.
Voor het reinigen van verhardingen wordt het
middel Roundup-Evalution toegepast middels de
DOB-methode. Deze methode brengt met zich mee
dat de onkruidbestrijding zeer lokaal en in zeer
beperkte hoeveelheden wordt toegepast.
KRW
Met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW),
die in 2000 van kracht werd, wil Europa het gronden oppervlaktewater zowel ecologisch als chemisch duurzaam beschermen. Rijnland heeft de
afgelopen jaren de KRW geïmplementeerd. Voor de
ecologische doelen zijn de grote wateren opgedeeld
in 45 zogenaamde waterlichamen. In Katwijk zijn
de volgende waterlichamen benoemd:

• Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot de
uitwatering in Katwijk
• Wateringen Wassenaar en Valkenburg
• Valkenburgse Meer
• Berkheide (duingebied met drinkwaterwinning)
Per waterlichaam zijn ecologische doelen afgeleid.
Om deze doelen te kunnen behalen zijn maatregelen opgesteld.
Omdat Rijnland niet alle maatregelen voor
2015 kan uitvoeren is ervoor gekozen om te prioriteren, In de geprioriteerde waterlichamen worden
alle maatregelen voor 2015 uitgevoerd. In de niet
geprioriteerde waterlichamen worden de maat
regelen voor 2027 uitgevoerd. De waterlichamen in
Katwijk zijn niet geprioriteerd.
De maatregelen om de chemische water
kwaliteit te verbeteren worden in het hele beheergebied van Rijnland en in de bovenstroomse
gebieden genomen.

WK2. De ecologische beoordeling van veel watergangen en –partijen is onvoldoende. De watergangen hebben harde en steile oevers.
WK3. De duikerverbindingen maken de water
systemen gevoelig voor stilstaand en stagnerend
water. Dit is nadelig voor het zuurstofgehalte van
het water.
WK4. Het afstromende hemelwater van verhard
oppervlak kan verontreinigingen van wegen, uitlogende bouwmaterialen en bestrijdingsmiddelen
meevoeren.
WK5. De watergangen in de wijk Rijnsoever worden gevoed door het kwelwater vanuit de duinen
en door hemelwater. In droge perioden zakt het
waterpeil teveel uit en wordt boezemwater vanuit
het Uitwateringskanaal opgepompt naar deze
watergangen.
WK6. Verontreinigingen die in de sliblaag zijn
opgeslagen lossen op en komen (weer) in het water
terecht.

Water en ruimte (3.4
Binnen de gemeente Katwijk spelen veel ruimtelijke ontwikkelingen. In de komende jaren zullen
54 ontwikkellocaties geëxploiteerd worden. Deze
variëren van kleine locaties tot grotere locaties. Het
karakter van de ontwikkellocaties loopt uiteen van
nieuw te ontwikkelen gebied tot de herinrichting
van bestaande bebouwing met diverse functies:
woningbouw, glastuinbouw, etc.
Bij de herziening of vastlegging van nieuwe
bestemmingsplannen is grondwater één van de
aspecten waarop het plan wordt beoordeeld, met
name het grondwater in de toekomstige situatie.
Een waterhuishoudkundig onderzoek maakt hiervan deel uit. Daarnaast spelen alle wateraspecten
een grote rol in de ontwikkeling van nieuwe gebieden waaronder de ontwikkeling van het voormalig

Knelpunten water en ruimte
WR1. Bij de uitvoering van (nieuwbouw)plannen, is
er (teveel) ruimte voor projectontwikkelaars om
zelf beslissingen te nemen die nadelig uitwerken
voor het watersysteem. Voorbeelden zijn de aanleg
van harde oevers en steigers of het achterwege
laten van een onderhoudsstrook en huizen direct
langs het water plaatsen.

Beleidsuitgangspunten bij de
watertoets

WR2. Ruimtelijke kwaliteit laat te wensen over bij
de Vliet, industriepanden langs watergangen, Vijverhofflat en de groenzone Helmbergweg.

Recreatie en water (3.5
Verschillende oppervlaktewateren hebben ook een
recreatieve functie.
1. D
 e Oude Rijn is gekwalificeerd als ontsluitingswater categorie B, volgens het basistoervaartnet,
dat is vastgelegd in de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2000. Een eis hierbij is dat de
beweegbare bruggen een minimale doorvaarthoogte van 2,75 m moeten hebben. De Sandtlaanbrug voldoet niet aan deze doorvaarthoogte
en ook niet aan de richtlijnen voor de bediening
van bruggen.
2. H
 et Oegstgeesterkanaal is belangrijk voor het
bereiken van Katwijk vanuit de Kagerplassen. In
het traject liggen ook de gemeenten Oegstgeest
en Teylingen(Warmond) en de passage van de
A44. Het Oegstgeesterkanaal is gekwalificeerd
als ontsluitingswater met doorvaartbeperking.
Hiervoor geldt een doorvaarthoogte van 2,40 m.
De bruggen voldoen aan de richtlijn.
3. Voor het Prins Hendrikkanaal worden de mogelijkheden van inrichting en gebruik voor recreatief toeristische doeleinden bezien (o.a. de aanleg
van sloepenhaven en ligplaatsen voor het varend
erfgoed).
4. E
 en onderzoek naar mogelijkheden om meer
inzamelpunten van afvalwater langs vaarwegen
van de recreatievaart te realiseren is opgezet.

Zwemwater
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WK1. De waterkwaliteit van het duin- en boezemwater voldoet niet aan de MTR normen.

marinevliegkamp Valkenburg. Bij de ontwikkeling
van nieuwe gebieden dienen de uitgangspunten
en de uitvoeringsconsequenties duidelijk te zijn.
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Knelpunten waterkwaliteit

Van 1 mei tot eind september is in Katwijk een
aantal locaties aangewezen waar kan worden
gezwommen. Deze periode geldt als het officiële
zwemseizoen voor oppervlaktewater. De volgende
locaties worden gecontroleerd op zwemwater
kwaliteit:
1. Noordzee
2. Zwemgedeelte van het Valkenburgse Meer
Ook op locaties waar het water niet wordt
gecontroleerd op zwemwaterkwaliteit wordt ge
zwommen. Hier lopen zwemmers risico op bijvoorbeeld infecties. Daarnaast kan de ondiepte of de
scheepvaart gevaar opleveren. Locaties waar onveilig zwemmen vaak voorkomt:
1. Brug bij de Julianalaan
2. Valkenburgspontje

• Een veilig watersysteem met
betrouwbare waterkeringen.
• Voorkomen van afwenteling van
waterproblemen naar andere
watersystemen/compartimenten in ruimte of tijd.
• Geen overlast of tekort van
water, zowel binnen als buiten
het stedelijk gebied.
• Tegengaan van versnippering
van het watersysteem.
• Realiseren van een biologisch
gezond watersysteem.
• Realiseren van ecologische
infrastructuur (door o.a
natuurvriendelijke inrichting),
zowel binnen het stedelijk
gebied als naar buiten toe.
• Gebruik maken van het
zelfreinigend vermogen van
het watersysteem.
• Vasthouden van gebiedseigen
water (waterconservering) en
inlaat van gebiedsvreemd water
beperken.
• Benutten en bufferen van
schoon water (bijvoorbeeld
schone kwel en afstromende
neerslag van schone oppervlakken).
• Toepassen van het ordeningsprincipe “water stroomt van
schoon naar vuil”: verontreinigende functies (activiteiten)
benedenstrooms plaatsen van
kwetsbare functies/gebieden.
• Vervuiling bij de bron
aanpakken.
• Voorkomen van verspreiding
van (diffuse) verontreinigingen.
• Optimalisatie van beheer en
onderhoud, zowel binnen het
watersysteem als de afvalwaterketen

Noordzee

Het Valkenburgse meer

Het hoogheemraadschap van Rijnland controleert het water van de Noordzee regelmatig in
opdracht van de provincie Zuid-Holland op de
(wettelijke) normen voor de zwemwaterkwaliteit.

Rond het meer en het naast gelegen voormalige marinevliegkamp Valkenburg vinden ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Het meer wordt
vergroot in zuidwestelijke richting en een 80 meter
brede natuurvriendelijke oever wordt aangelegd.
Daarnaast wordt gestreefd naar versterking van
de recreatieve functie van het meer en wordt het
verder uitgediept.

H3.2

RW1. De zwemwaterkwaliteit van de Noordzee
wordt beïnvloed door lozingen vanuit de riolering
van Katwijk en achterliggende gemeenten en/of
de AWZI.

H3.2 Veerpont Valkenburg

RW2. Vaarwegbeheer ten behoeve van binnenwaterrecreatie (waaronder ook hengelsport, schaatsen, etc) is niet duidelijk.

Waterketen (3.6
Als het heel hard regent, kan het riool al het
water niet verwerken. Resultaat is dat het riool
overstroomt en het gemengde ongezuiverde water
rechtstreeks het oppervlakte water instroomt.
Deze zgn. overstorten moeten volgens landelijk
beleid teruggebracht worden. Dit heet de basisinspanning.

RW3. De aanwezige duikers verhinderen recreatief
gebruik van het water voor boten.
RW4. De haven van Rijnsburg is te klein en heeft
een beperkt aantal ligplaatsen. Daarom wijkt men
uit naar het Oegstgeesterkanaal, hetgeen onwenselijk is m.b.t. de doorstroming.

Waterplan 2008/2027 Gemeente Katwijk
Hoogheemraadschap Rijnland

In en na perioden van hevige regenval is de
kwaliteit van het boezemwater dat door het
gemaal van Katwijk op de Noordzee wordt uitgemalen zo slecht dat het de kwaliteit van het (zwem)
zeewater negatief beïnvloedt zodat het niet voldoet aan de normen voor zwemwaterkwaliteit.
Riooloverstorten en lozingen vanuit de AWZI veroorzaken de slechte kwaliteit. Onder de naam
“Waterkwaliteit Katwijks Kanaal” heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek naar
de grootte en de oorzaken van deze verontreiniging opgezet. In 2003, 2004 en 2006 zijn metingen
voor dit onderzoek gedaan. Deze wijzen uit dat verschillende bronnen oorzaak zijn van het niet voldoen aan de eisen van zwemwaterkwaliteit bij
spuien. Overstorten, het effluent van de AWZI,
maar ook Oegstgeest en Leiden kunnen oorzaak
zijn. Als gevolg van het onderzoek “Waterkwaliteit
Katwijks Kanaal” hebben de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van
Rijnland en de gemeente Katwijk samen de Maatregelenstudie zwemwaterkwaliteit Katwijk opgezet. Deze studie wordt op dit moment uitgevoerd
en richt zich op zowel bron- als symptoommaatregelen.

Knelpunten recreatie
en water
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Naast de wettelijke normen voor de zwemwaterkwaliteit bestaat een toeristisch keurmerk
waaraan de gemeente belang hecht. De “blauwe
vlag” voor schone en veilige stranden en jachthavens is een kwaliteitskeurmerk dat de Stichting
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit(st.KMVK)
toekent in opdracht van de Foundation for Environmental Education in Europe (FEEE). Dit zijn
geen wettelijk vastgelegde normen, maar veel
badgasten vinden de toekenning van een blauwe
vlag belangrijk en kunnen bij het ontbreken van
een blauwe vlag besluiten naar een andere badplaats te gaan. In 2005 is Katwijk geen blauwe vlag
toegekend, in 2006 en 2007 wél. Voor 2008 is de
blauwe vlag niet toegekend.

Het rioleringsstelsel, figuur 9, pag. 36, in Katwijk is voor het grootste deel een gemengd stelsel.
Dit wil zeggen dat regenwater en afvalwater
gemengd worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er is en wordt echter steeds
meer afgekoppeld.
Katwijk aan Zee loost zonder gebruik te maken
van gemalen op de AWZI te Katwijk aan Zee. Rijnsburg loost ook op deze AWZI en de kern Valkenburg
loost via een pompgemaal op het Katwijkse stelsel.
Vanaf 1996 is in de wijk Katwijkerbroek en de
Zanderij Westerbaan een verbeterd gescheiden
stelsel aangelegd. In het industriegebied ´t-Heen
en de woonwijk de Zanderij ligt een gescheiden
riolering.

Riolering en waterkwaliteit

Volgens het emissiespoor moet
de gemeente een basisinspanning
verrichten om de totale vuilemissie
uit de riolering met 50 procent te
beperken. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door het aanleggen van bergbezinkbassins waar bij hevige regenval
rioolwater tijdelijk kan worden
opgevangen, zodat het niet
overstort op het oppervlaktewater.
Na uitvoering van maatregelen uit
het emissiespoor kunnen er dus nog
steeds overstorten zijn. Het waterkwaliteitsspoor is de vervolgstap,
waarbij wordt gekeken naar het
effect van een overstorten op het
‘ontvangende’ oppervlaktewater.
Het Hoogheemraadschap van
Rijnland toetst dit. Uitgangspunt
is dat het zuurstofgehalte van het
ontvangende oppervlaktewater
tijdens en na rioolwateroverstorten
niet beneden een bepaald niveau
komt.

In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 20062010 zijn het rioleringsbeleid en verbetermaatregelen vastgelegd. Aandachtspunten in het GRP zijn
onder meer het hergebruik en of infiltreren van
schoon regenwater en het afkoppelen van verhard
oppervlak. Na uitvoering van de verbetermaatregelen voldoet het rioolstelsel aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor.

f9

r eglementair onderhoudsplichtig in primaire
watergangen. Het onderhoud van overige watergangen is grotendeels een taak van gemeenten,
andere overheden en particulieren.
De onderhoudsplicht voor watergangen is
weergegeven in figuur 10. Voor een aantal primaire
boezemwateren is het hoogheemraadschap van
Rijnland nog niet onderhoudsplichtig. Het hoogheemraadschap zal de onderhoudsplicht hiervan
overnemen nadat ze op diepte zijn gebracht.

Het riool langs het Prins Hendrikkanaal voldoet momenteel nog niet aan de basisinspanning.
Vertraging is opgetreden door de uitloop van de
start van de werkzaamheden aan het gebied rond
het Prins Hendrikkanaal. Toegezegd is dat de werkzaamheden toch volgens planning worden uitgevoerd.

H3.3

Woningen (percelen) in het buitengebied zijn
of worden met persleidingen en vacuümleidingen
aangesloten op het rioolstelsel. De aansluiting van
(nog) ongerioleerde percelen is in een saneringsplan vastgelegd.

Figuur 9. Afvalwaterketen Katwijk

H3.3 Fontein Prins Hendrikkanaal

Knelpunten Rioleringsketen

f10

RK3. Infiltreren van afgekoppeld hemelwater van
het gemengde rioolstelsel kan tot meer hogere
grondwaterstanden en dus meer grondwateroverlast leiden.
RK4. Afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater is beperkt mogelijk doordat in de woongebieden weinig oppervlaktewater is.
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RK2. Het effluent van de AWZI komt via de Oude
Rijn in de Noordzee en is nadelig voor de zwemwaterkwaliteit van de Noordzee.
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RK1. Het gemengde rioolsysteem wordt belast met
afstromend hemelwater van verhard oppervlak
met tijdens hevige neerslag riooloverstortingen
als gevolg.

Figuur 10. Onderhoudsplicht watergangen

Het hoogheemraadschap van Rijnland
beheert en onderhoudt de hoofdwatergangen. De
overige wateren van het polderstelsel zijn in beheer
bij het hoogheemraadschap van Rijnland (exclusief de ontpolderde gebieden waarbij het beheer
nog bij de gemeente ligt), terwijl derden onderhoudsplichtig zijn.

Beheer en
onderhoud water (3.7
Beheer en onderhoud van water hebben met
elkaar te maken, maar het zijn twee verschillende
taken. De termen worden vaak door elkaar gebruikt.
Beheer van het watersysteem is het bepalen en
regelen van wat er moet en mag in het watersysteem. De belangrijkste beheerwerkzaamheden zijn
planvorming, regelgeving, vergunningverlening
en handhaving.
Het onderhoud is erop gericht dat de oppervlaktewateren kunnen blijven functioneren zoals
zij ontworpen zijn voor het watersysteem. Onderhoud van het watersysteem is het uitvoeren van
werkzaamheden zoals het verwijderen van waterbodemmateriaal.
De onderhoudsplicht en -verplichtingen
zijn vastgelegd in de keur en de legger van het
hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland is

Baggeren (3.7.1
De voormalige gemeente Katwijk heeft in
2000 een baggerplan met een uitvoeringsplanning opgesteld. De gemeente heeft samen met het
hoogheemraadschap van Rijnland subsidie aangevraagd in het kader van de Subbiedregeling. Voor
de uitvoeringsperiode van 4 jaar tot januari 2008
is deze subsidie toegekend. Deze subsidie is voor
zowel de baggerwerkzaamheden in watergangen,
waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is, als
voor het baggerwerk in het Katwijks Kanaal waarvoor het hoogheemraadschap van Rijnland onderhoudsplichtig is. Voor de dorpskern Katwijk is het
baggeren op orde voor de dorpskernen Rijnsburg
en Valkenburg komt dit op orde.
In de periode 2005-2020 gaat Rijnland in zijn
hele beheergebied wateren baggeren. De wateren
in Katwijk behoren bij de watergangen die het
eerst gebaggerd worden. Het baggeren van het
Katwijks Kanaal is eind december 2007 afgerond.

Naar verwachting zal begin 2009 gestart worden
met het baggeren van het Oegstgeester Kanaal.

Van een aantal primaire boezemwateren dat
nog niet in onderhoud is bij het hoogheemraadschap, neemt Rijnland neemt de onderhoudsplicht
over. Over de overname moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.
Daarnaast wil het hoogheemraadschap van
Rijnland vóór 2015, conform het WBP2006, het
onderhoud van het natte profiel van watergangen
in het stedelijk gebied overnemen. Het gaat
om secundaire (boezem)watergangen binnen de
bebouwde kom die deel uitmaken van het watersysteem, zie figuur 11.
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft
formeel het beheer van watergangen die deel uitmaken van eerder ontpolderde gebieden. De feite-

Figuur 11. Secundaire (boezem)watergangen die liggen
binnen de bebouwingscontouren zoals vastgelegd in het
provinciale streekplan (geel gebied).

lijke overname moet nog plaatsvinden. Het
hoogheemraadschap dient beleid hiervoor op te
stellen. In Katwijk betreft het peilgebieden lager
dan boezem en in beheer bij derden.

" Tussen twee kwade waters,
		
is het kwaad zwemmen"

Het beheer (en onderhoud van het stedelijke
gebied) van de watergangen op nieuw te ontwikkelen gebied, zoals van het voormalig marinevliegkamp Valkenburg wordt na aanleg (volgens criteria
van het hoogheemraadschap) en oplevering
overgenomen door het hoogheemraadschap van
Rijnland.

Knelpunten beheer
en onderhoud
BH1. Het is niet altijd duidelijk of bekend wie de
onderhoudsplicht voor een specifieke watergang
heeft (Vliet).
BH2. De oeverinrichting bemoeilijkt (machinaal)
onderhoud.
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Overnametrajecten
beheer- en onderhoudsplicht
watergangen Katwijk (3.7.2

f11
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De gemeente Katwijk heeft een ontvangstplicht voor de bagger klasse 0 tot en met 2.
Verspreidbare baggerspecie wordt zoveel mogelijk
op de kant afgezet. Er is overeenstemming tussen
de gemeente en het hoogheemraadschap van
Rijnland om te komen tot de realisatie van een
bagger-zandscheidingsinstallatie inclusief depotruimte op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg te komen.

Water in de toekomst, tot 2027 (h4
Robuust (boezem)
watersysteem (4.2

Inwoners moeten nu en in de toekomst kunnen genieten van schoon en mooi water. Daarnaast is het houden van droge voeten een
belangrijk doel voor de langere termijn. Uiteindelijk is het streven een schoon en droog Katwijk. In
dit hoofdstuk staan de ambities en doelen op het
gebied van water die de gemeente en het hoogheemraadschap op de lange termijn nastreven om
droge voeten en schoon water te realiseren. Deze
lange termijnvisie geeft het kader aan voor de
waterdoelen voor 2019, die in het hoofdstuk hierna
zijn beschreven.

Gemeente en hoogheemraadschap willen het
watersysteem gaandeweg omvormen tot een
meer robuust systeem. Een robuust watersysteem
houdt in dat minimaal de vereiste hoeveelheid
oppervlaktewater aanwezig is, zodat er voldoende
capaciteit is om overtollig regenwater tijdelijk op
te vangen.

Veiligheid en
droge voeten (4.1

Goede waterkwaliteit en
waterketen (4.3

De gemeente Katwijk moet goed beschermd
zijn tegen wateroverlast, de dijken en kades zijn ook
op de lange termijn stevig, ze worden goed onderhouden en ze voldoen aan de veiligheidsnormen
voor waterkeringen (Nationaal Bestuursakkoord
Water). Ook bij langdurige regenval moet de kans
zo klein mogelijk zijn op wateroverlast. Daarom is
er voldoende ruimte nodig om het regenwater in
natte tijden tijdelijk op te vangen. De termijn (eind
2015) waarbinnen de maatregelen dienen te zijn
genomen is vastgelegd in het NBW.

Het water in de stedelijke watergangen is
schoon, helder en stinkt niet. Het is grotendeels vrij
van kroos, ecologisch gezond en hygiënisch betrouwbaar. De inrichting van de watergangen biedt kansen voor flora en fauna in en om het water.
De gemeente en het hoogheemraadschap
spannen zich samen in om het water in 2015 aan
de KRW eisen voor de chemische waterkwaliteit te
laten voldoen.

Ten noorden van het Oegstgeesterkanaal
wordt ingezet op het vasthouden van water. Watergangen worden ruim van opzet zodat er voldoende
capaciteit is om het water in het gebied te houden
en te laten infiltreren.

De hoeveelheid verontreinigende stoffen in
het effluent (gezuiverd afvalwater) van de AWZI, riooloverstorten en hemelwaterafvoeren is maximaal teruggebracht. De riooloverstorten zijn terug
gebracht door de aanleg van randvoorzieningen,
het afkoppelen van verhard oppervlak, de ombouw
tot een verbeterd gescheiden stelsel en het filteren
van het hemelwater in de hemelwaterriolen.
Op veel plaatsen in de gemeente Katwijk kan
afstromend hemelwater worden geïnfiltreerd in
de bodem, vooral in het voormalig duingebied.
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De zwakke schakel in de primaire zeewering is
aangepakt en rond 2020 opgeheven. Hierdoor is de
veiligheid van gemeente Katwijk en haar bewoners
tegen de Noordzee verzekerd.

De watergangen hebben schone bodems en
worden in een baggercyclus op diepte gehouden.
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Grondwateroverlast in de woongebieden
komt niet voor of is slechts van zeer korte duur. Een
goede inrichting van de watergangen, het toepassen van geschikte bouwkundige maatregelen in
nieuwbouw en het aanleggen van drainagesystemen in bestaand bebouwd gebied voorkomt
grondwateroverlast.

De maatregelen die in het kader van het behalen van de ecologische doelen zijn opgesteld voor
de niet geprioriteerde waterlichamen in Katwijk
zijn voor 2027 uitgevoerd.

Afkoppeling vindt plaats in combinatie met andere
werkzaamheden (rioolvervanging, reconstructie,
etc.). Ten minste 20 procent van het verhard oppervlak van de gemeente is afgekoppeld.

Water met ruimtelijke
kwaliteit (4.4

Binnen de stadswateren is voldoende doorstroming, zodat het water goed wordt belucht.
Waar mogelijk zijn watergangen verruimd en te
krappe duikers vervangen door ruimere duikers of
bruggen. Oevers zijn gevarieerd en natuurvriendelijk ingericht. De harde oevers zijn milieuvriendelijk uitgevoerd.

Het water in het stedelijk gebied voegt ruimtelijke kwaliteit toe aan de woon-, werk- en leefomgeving van Katwijk. Dit geldt zowel voor het
boezemwater als voor de polderwatergangen.
Water in de centrumgebieden is schoon. De
uitstraling van het water past bij het specifieke
centrumgebied en sluit aan bij het historisch
karakter. Water heeft een centrale plek gekregen.
Gedempt maar voorheen historisch water wordt
zoveel mogelijk weer in ere hersteld, zoals de Vliet
in Rijnsburg. Het varend erfgoed, de bruine vloot,
benadrukt de karakteristieken van de centrumgebieden.
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Het vasthouden en benutten
van duinwater (4.3.1
Een belangrijke en schone bron is duinwater.
In de duinwatersystemen wordt nauwelijks water
van buitenaf ingelaten. Het opkwellende duin
water wordt zo lang mogelijk in het systeem van
duinwater vastgehouden, zodat dit gebied in droge
periodes in zijn eigen waterbehoefte kan voorzien.
Om dit te bereiken krijgt het waterpeil uiteindelijk
meer ruimte om te stijgen en te dalen, het zgn.
flexibel peilbeheer. De watergangen vormen een
aaneengesloten systeem, met voldoende circulatie
en doorstroming van het water daarbinnen. Hoe
meer oppervlaktewater, hoe groter het zelfreinigend vermogen van het water. In bestaande watergangen is de circulatie aangepakt op het moment
dat er ingrepen plaatsvinden in de ruimtelijke
structuur, zoals bij herstructurering van de wijk.

De watergangen in de woongebieden zijn
openbaar en hebben een natuurlijke uitstraling.
De natuurlijke uitstraling komt tot stand door een
combinatie van water en groen.
Wonen aan en bij het water is wenselijk waarbij het openbaar beleven van water geborgd is. Er
is variatie in verschillende watergangen in de
woongebieden. De inrichting van de gebieden verandert door wisselende verhoudingen van aangrenzende openbare en private terreinen. Het
binnen het stedelijk gebied halen van de buitenruimte (verbinden van netwerken) is uitgevoerd
door water als bindend element te beschouwen.
De hoofdstructuren zoals die door de provincie op
de kaart zijn gezet zijn ingevuld en worden
beschermd (in combinatie) met water.

Op het herontwikkelingsgebied van het voormalig marinevliegkamp Valkenburg is een eigen
robuust systeem gecreëerd, passend bij de kwalitatief hoge ambities van 2007 en is berekend op de
kwantitatieve eisen van een kwalitatief hoogwaardig woongebied anno 2027. De mogelijke functie
van waterberging bij het voormalig marinevliegkamp Valkenburg draagt bij aan een relatief open
buitengebied met een dynamische waterbeleving.
Aanwonenden en passanten zien de schommeling
van het waterpeil, door de verschillende jaargetijden en weeromstandigheden.

Bij de ontwikkeling van nieuwe infrastructuren wordt rekening gehouden met water in een
vroegtijdig stadium. Water krijgt in deze plannen
een integrale plaats. Met name de Rijnlandroute
(verbinding A4 met de A44) is zo'n ontwikkeling.

Behalve pleziervaart zijn er ook andere watergerelateerde structuren, zoals kanoroutes. Deze
zijn voorzien van kano in- en uitstapsteigers.
Bestaande routes zijn (beter) bevaarbaar of sluiten
aan op bestaande structuren. De directe omgeving
grenzend aan de vaarwegen is aantrekkelijk ingericht, waarbij verborgen schoonheden zoveel
mogelijk zichtbaar gemaakt zijn. Bij de inrichting
van watergangen is rekening gehouden met veiligheid voor kinderen. Bruggen, havens en aanlegsteigers worden bij regulier onderhoud aangepast
of opnieuw aangelegd. Ook zijn (rolstoelvriendelijke) vissteigers aangelegd.
Het Valkenburgse Meer is naast de Noordzee
aangewezen als zwemwaterlocatie. Het Valkenburgse Meer is een gebied voor (dag)toerisme. Er
zijn een camping, hotel en restaurant ontwikkeld
op deze locatie. Er is een vaarverbinding tussen het
Valkenburgse Meer en de Oude Rijn.
Het zwemwater voldoet aan de (Europese)
zwemwaterrichtlijn. Zwemmen op andere locaties
wordt tegengegaan.

Waterbodems (4.5.1
De waterbodems zijn vrij van zware verontreinigingen: de vervuilingen zijn niet hoger dan
klasse 3. De watergangen zijn op diepte gebracht
volgens de onderhoudscyclus van het baggerplan.
Het baggeronderhoud is op orde. De bagger wordt,
voor zover mogelijk in stedelijk gebied, op de kant
verwerkt. Voor de resterende bagger is binnen de

De vervuilingsbronnen van het water en de
waterbodems zijn gesaneerd, zodat de waterkwaliteit behouden blijft. Het onderhoud van waterbodems gebeurt op een natuurvriendelijke manier.
In de brede hoofdwatergangen zijn “vluchtputten”
voor vis aangelegd.

Afstemming van beheer
en onderhoud (4.6
Het onderhoud van de stedelijke watergangen is helder afgestemd tussen de gemeente en
het hoogheemraadschap van Rijnland. Het onderhoud van (secundaire boezem)watergangen die
binnen de bebouwde kom liggen en deel uitmaken
van het watersysteem wordt uitgevoerd door Rijnland. Overige waterpartijen worden onderhouden
door de gemeente of particulieren. Het onderhoud
en de werkzaamheden stemmen de gemeente en
het hoogheemraadschap onderling af; werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk gelijktijdig.
Ook baggerwerkzaamheden worden afgestemd op andere werkzaamheden aan het watersysteem, zoals het saneren van lozingspunten
(baggeren direct na sanering, niet er voor), het
aanleggen en onderhouden van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van vluchtputten
voor vis. Hiermee worden de verstoring van flora
en fauna en de kosten voor de uitvoeringsmaatregelen beperkt. Naast het combineren van werkzaamheden kan de vrijgekomen bagger waar
mogelijk worden gebruikt voor de opvulling van de
oever.
Tussen de verschillende verantwoordelijken
en belanghebbenden (sectoren) vindt regelmatig
overleg en afstemming plaats. Ook met particulieren zijn afspraken gemaakt.

"Niemand heeft ooit leren zwemmen
		
zonder te water te gaan"
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De meeste waterrecreatie zoals zwemmen,
vissen, (kano)varen en schaatsen vindt plaats op de
watergangen en plassen in de directe omgeving
van Katwijk. Het is duidelijk welke recreatievaart
(motorboten, roeiboten, kano’s) op en in welke
watergangen en plassen plaats vindt en plaats
mag vinden.

gemeentegrenzen een depot aanwezig. De ingedroogde bagger wordt lokaal hergebruikt. Dit kan
bijvoorbeeld ten behoeve van (her)inrichting van
oevers en ophoging van plantsoenen. Verontreinigde bagger (klasse 3 en 4) wordt afgevoerd naar
depots buiten de gemeente.
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Gebruik en inrichting
van het water (4.5

In 2019 is er voldoende ruimte om bij hevige
regenval overtollig water te kunnen bergen. Het
watersysteem voldoet aan de NBW normen. Bij
nieuwbouwprojecten wordt in het stedenbouwkundig ontwerp standaard rekening gehouden
met de NBW normering. Bij projecten in bestaand
stedelijk gebied wordt zo veel mogelijk ruimte voor
waterberging gerealiseerd. Creativiteit en innovatie is vanwege de schaarse ruimte geboden.
In de huidige situatie doen zich problemen
met grondwateroverlast voor. Daar waar grond
wateroverlast optreedt, is de gemeente het eerste
aanspreekpunt. De gemeente zorgt voor de juiste
informatieverstrekking aan de inwoners en het
aanbieden of treffen van passende oplossingen. De
inrichting van een waterloket draagt hierbij aan bij.
Echter, de eigenaar is verantwoordelijk voor ont- en
afwatering van het eigen terrein.
Binnen bestaande bebouwing worden horizontale drainagesystemen, al dan niet gecombineerd met inzameling, infiltratie en afvoer van
hemelwater (het afkoppelen van verhard oppervlak) aangelegd. De wijken waar dit zal worden uitgevoerd staan in de bijgaande stukken behorende
bij dit waterplan.
Andere mogelijkheden om grondwateroverlast
aan te pakken zijn onderzocht en worden uitgewerkt. Het bestaande grondwatermeetnet wordt in
stand gehouden en uitgebreid. De uitbreiding vindt
plaats in de kernen Rijnsburg en Valkenburg.

De regionale keringen zijn ingedeeld in vijf
verschillende kadeklasses met elk een eigen
beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau is
voor 2014 getoetst. In 2021 wil het hoogheemraadschap van Rijnland al haar regionale keringen op
het gewenste beschermingsniveau hebben. Bovenstaande ontwikkelingen van regionale waterkeringen hebben mogelijk invloed op de ruimtelijke
inrichting van Katwijk. Voor regionale waterkeringen wordt een keurgebied aangewezen. Vooralsnog gaat het hoogheemraadschap van Rijnland
tot 2010 werken met voorlopige keurgebieden, het
zogenaamde beoordelingsprofiel. In het keurgebied gelden enkele geboden en verboden waarmee
de gemeente in haar bestemmingsplan rekening
moet houden. In 2010 wordt, in de nieuwe legger
van Rijnland, het keurgebied vastgesteld. De
gemeente wordt en is betrokken bij de totstand
koming van de keur.

Robuust (boezem)
watersysteem (5.2
Op plaatsen waar ruimte is èn waar dit wenselijk is vanuit een oogpunt van de plaatselijke
waterkwaliteit, worden watergangen verruimd en
zo mogelijk voorzien van natuurvriendelijke oevers,
waardoor een goede afvoer is gewaarborgd. Het
totale watersysteem wordt hierdoor robuuster en
de kans op wateroverlast neemt af.
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Veiligheid en droge voeten (5.1

De rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland,
het hoogheemraadschap van Rijnland en de
gemeente Katwijk werken al aan de versterking
van de zeewering in Katwijk aan Zee. In januari
2007 is de verkenning afgerond. Het rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor de versterking. De
Planstudiefase kustversterking Katwijk is in juli
2008 van start gegaan. De uitvoering start na 2011.
Het aanpakken van de buitensluis volgt een eigen
(tijds-)traject.

Waterplan 2008/2027 Gemeente Katwijk
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De ambitie in het vorige hoofdstuk is gericht
op de lange termijn. In dit hoofdstuk is die ambitie
verder uitgewerkt en vertaald in concrete doel(stelling)en voor 2019. Deze doelstellingen zijn concreter en leveren een bijdrage aan het bereiken van
de ambitie.

Het principe van flexibel
peilbeheer is het langer
vasthouden van schoon
gebiedseigen water en
niet afwentelen van water
op andere watersystemen.
Dit houdt dus in dat er
minder gebiedsvreemd
water wordt ingelaten
zodat de waterkwaliteit
uiteindelijk verbetert. In
de zomer wordt er een
ander peil gehanteerd
dan in de winter. Bij
neerslag stijgt het peil en
(langdurige) droogte doet
het peil zakken. Veelal
wordt met flexibel
peilbeheer stijgingen van
+ of – 30 cm bedoeld. Een
flexibel peilbeheer met +
of – 10 cm heeft echter ook
al effect. Voordat flexibel
peilbeheer wordt
toegepast, is de waterkwaliteit op orde
gebracht. Maatregelen ter
verbetering van de
waterkwaliteit zijn het
verbreden van krappe
watergangen, baggeren of
het vervangen van kleine
duikers. Flexibel
peilbeheer is een
maatregel die de
waterkwaliteit bevordert,
maar is pas effectief
wanneer deze in
combinatie met andere
maatregelen worden
getroffen, zoals verruiming van watergangen en
aanleg natuurvriendelijke
oevers.
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Waterdoelen voor 2019 (h5

Flexibel peilbeheer

Afkoppelen particulier
gebied(1)
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Op particuliere terreinen
verschillen de mogelijkheden
van de kosten voor afkoppelen.
Kansrijk zijn grote dakvlakken
of de voorkant van de daken
van woningen, waarbij alleen
de dakafvoeren worden
aangesloten op de hemelwaterafvoer naar het oppervlaktewater. Deze afkoppelkansen
zijn in de afkoppelkansenkaart
(zie figuur 9) in beeld gebracht.
Het afkoppelen van particulier
terrein gebeurt op basis van
vrijwilligheid. Wanneer blijkt
dat de perceeleigenaar redelijkerwijs niet in staat is om het
hemelwater zelf te verwerken,
treedt de gemeentelijke
zorgplicht in werking. De
gemeenten hebben door de
nieuwe wetgeving de verantwoordelijkheid om te bepalen
wanneer dit redelijkerwijs van
de perceeleigenaar gevraagd
mag worden. Daarnaast
hebben de gemeenten de
mogelijkheid om per
verordening regels te stellen
aan de aanbieding van
hemelwater door perceels
eigenaren.

Goede waterkwaliteit en
waterketen (5.3

Circulatie en (natuurlijke) doorstroming binnen het systeem is geen probleem. Watergangen
zijn verbonden daar waar dat vanuit waterkwaliteitsoogpunt wenselijk is. Grote duikers vervangen
duikers met een (te) klein doorstroomprofiel. Tenzij
dit uit het oogpunt van waterbeheersing niet kan
worden uitgesteld, worden deze duikers uit het
oogpunt van kostenefficiency alleen vervangen bij
grootschalige onderhoudswerkzaamheden in het
openbaar gebied.

Het vasthouden van duinwater en het verbeteren van de kwaliteit hangt sterk samen met het
toestaan van een flexibel peil.

H5.1

Het invoeren van flexibel peilbeheer voor het
bestaand stedelijk gebied is alleen haalbaar bij
zelfstandige watersystemen. Een flexibel peil in
het boezemwatersysteem is niet mogelijk. Daar
waar mogelijk wordt flexibel peilbeheer toegepast.

H5.1 Afkoppelen bij particulieren

In nieuw stedelijk gebied is flexibel peilbeheer
voor het nieuwe watersysteem de norm. Bij het
ontwerp van de wijk (stedenbouwkundig programma van eisen) is hiermee rekening gehouden.
Tot slot is een belangrijk onderdeel van een
robuust (boezem)watersysteem het baggeren van
de watergangen. De baggerinspanning voor de
verschillende onderhoudsplichtigen voor de
komende 15 jaar ligt vast in een operationeel baggerplan. In het buitengebied van Rijnsburg en
Valkenburg is aanleg van een depot (nieuw bag
gerplan) voorzien. Ook worden hergebruikmogelijkheden van de bagger onderzocht en benut.

Afkoppelen particulier
gebied(2)

f9

Figuur 9, afkoppelkansenkaart

Van de 198 km riolering in
Katwijk bestaat 155 km (78 %)
uit een gemengd stelsel. De
rest (22 %) is gescheiden,
verbeterd gescheiden of met
druk/vacuümleidingen
gerioleerd. Deze liggen in de
nieuwbouwwijken en in het
buitengebied. Volledige
‘afkoppeling’ is hier dus al
een feit.

Het hoogheemraadschap van Rijnland streeft
binnen haar beheergebied naar een afkoppelpercentage van 25 procent in bestaand stedelijk
gebied in 2030. Concreet betekent dat voor Katwijk
10 procent in 2015. De gemeente Katwijk streeft
echter naar een afkoppelpercentage van 20 procent van het verhard oppervlak in 2015.
Afkoppelen in gebied waar het afstromend
hemelwater naar oppervlaktewater wordt afgevoerd dient ook om waterkwaliteitsknelpunten (te
weinig doorstroming) (deels) te verhelpen.
Bij nieuwbouwprojecten wordt standaard
niet aangekoppeld op de riolering maar direct
(met randvoorziening zoals een vuilafscheider)
afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hiervoor
worden de richtlijnen gehanteerd uit de ‘Beslisboom Aan- en afkoppelen van Verharde Oppervlakken’.
Alleen door het afkoppelen tegelijkertijd uit te
voeren met andere werkzaamheden is het mogelijk tegen aanvaardbare kosten af te koppelen.
Daarom wordt gekeken naar de locaties met stedelijke ontwikkeling, herinrichtingwerkzaamheden
en rioolvervangingen. Daar waar de kosten niet in
verhouding staan kan de gemeente besluiten niet
over te gaan tot afkoppelen.
De nieuwe Wet gemeentelijke watertaken
geeft gemeente een zorgplicht voor doelmatige
inzameling en verwerking van hemelwater, dat
perceelseigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen
verwerken. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de perceeleigenaar op zijn verantwoordelijkheid aan te spreken. Private partijen zijn

woningstichtingen, projectontwikkelaars enz. Bij
bouwprojecten wordt bezien hoe met regenwater
kan worden omgegaan. Afspraken over afkoppelen
worden vastgelegd in de exploitatieovereenkomsten. Beleid hierbij is: niet aankoppelen.
Bij bestaande bouw van private partijen wordt
bekeken of het gebied geschikt is voor afkoppelen
op oppervlaktewater of infiltratie. Als dit het geval
is wordt hemelwater niet als afvalwater beschouwd
en dienen (eventueel op eigen terrein) voorzieningen voor hemelwater te worden gerealiseerd. In
overleg kiest men de beste oplossing. Hierover zijn
afspraken gemaakt met deze partijen. Tevens
behoort het gedeeltelijk afkoppelen tot de mogelijkheid.
De capaciteit van de AWZI Katwijk is toereikend voor de uitbreidingen Zanderij en voormalig
marinevliegkamp Valkenburg. Door het verbeteren
en afstemmen van de meet- en regeltechniek binnen de AWZI is de verontreiniging van het effluent
teruggebracht.
Gemeente en hoogheemraadschap spannen
zich de komende jaren actief in om meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen in het stedelijk
gebied van Katwijk.
In Katwijk zijn diverse kansrijke watergangen
waar ruimte is voor het maken van een flauw talud.
Deze liggen vooral aan de randen van de bebouwde
kom. De oevers van de kansrijke watergangen worden waar mogelijk omgevormd tot natuurlijk
ingerichte oevers. In de rapportage “Principe Profielen Natuurvriendelijke oevers” is een lijst met
kansen voor natuurvriendelijke oevers opgenomen.
De (onderwater)vegetatie is divers en bedekt
ten hoogste 70 procent van het wateroppervlak.
Bedekking van het wateroppervlak of begroeiing
van de bodem door één enkele soort is nadelig voor
de ecologische potentie en het doorstroomprofiel.

Natuur- en
kindvriendelijke oevers

50

Waterplan 2008/2027 Gemeente Katwijk
Hoogheemraadschap Rijnland

Een natuurvriendelijke oever
is veel minder steil dan
gebruikelijk, waardoor de
natuur zich er goed kan
ontwikkelen. Watervogels en
kleine waterdieren kunnen er
beter nestelen. Ook kunnen
ze gemakkelijker op de kant
klimmen en zich van het ene
naar het andere gebied
verplaatsen. Planten groeien
er beter dan op een steile oever
en daarom geven de flauwe
taluds van de natuurvriendelijke oever een natuurlijker
overgang tussen land en water
dan een gewone oever. De
beplanting van de oever kan
zorgen voor een natuurlijke
zuivering van het water en zo
een positief effect hebben op
de waterkwaliteit. Door het
flauwe talud neemt bovendien
de waterberging in het gebied
plaatselijk toe. Indien
natuurvriendelijke oevers op
een goede manier worden
ingericht en beheerd, waarbij
ook op de juiste manier overleg
met omwonenden moet
worden gevoerd, kan een
natuurvriendelijke oever
kwaliteit en/of belevingswaarde toevoegen aan de
woonomgeving. Een oever met
een flauw talud is doorgaans
ook veiliger voor spelende
kinderen dan een oever met
een steil talud.

erven, tuinen en open terreinen. Het doel van deze
maatregel is dat regenwater geleidelijk aan in de
bodem kan infiltreren. Naast het volledig onverhard laten van de bodem is, in gevallen dat het niet
anders kan, het toepassen van een halfverharding
zoals houtsnippers of schelpen op een zandbed
een alternatief. Ook met infiltratietanks is het
mogelijk om het regenwater geleidelijk in de
bodem te infiltreren. Tenslotte kan regenwater met
hergebruiksystemen worden hergebruikt voor
wassen, doorspoelen van het toilet en besproeien
van de tuin.
De bewoners van nieuwbouwlocaties waar
duurzame ontwikkelingen zijn geïmplementeerd
worden voorgelicht en gestimuleerd om duurzaam
om te gaan met water.

Water met ruimtelijke
kwaliteit (5.4

Structurele maatregelen zoals het verbeteren van
de inrichting van de watergang en het saneren van
overstorten gaan eenzijdige begroeiing tegen.
Waterhuishoudkundige maatregelen worden
beoordeeld op de mate waarin ze bijdragen aan
het ecologische potentieel van de watervegetatie
en zo nodig aangepast.
De maatregelen die voor de niet geprioriteerde waterlichamen in Katwijk zijn opgesteld
dienen voor 2027 uitgevoerd te zijn. Bij alle werkzaamheden die op en rond de waterlichamen
plaatsvinden, wordt bekeken of een synergie te
behalen valt.
De gemeente en het hoogheemraadschap
willen het duurzaam omgaan met (regen)water
bij particulieren stimuleren. Het gebruik van
regentonnen, duurzaam materiaalgebruik, aanleg
vegetatiedaken zijn daar voorbeelden van. Met een

“watertonnen actie” zal hiervoor eens in de vijf jaar
aandacht gevraagd worden.
Het dubobeleid (duurzaam bouwen) van de
gemeente Katwijk heeft tot doel het tegengaan
van het uitlogen van zware metalen. Een eis bij
(nieuw)bouwprojecten, waar de gemeente Katwijk
een exploitatieovereenkomst aangaat met een
particulier, aannemer of projectontwikkelaar, is
dat het bouwplan voldoet aan dubo. Voor lood,
koper en zink bestaan goede alternatieven. Als de
toepassing van een dergelijk materiaal onvermijdelijk is (bijvoorbeeld omdat het pand een monumentale status heeft) dan zal dit van een
ondoordringbare coating moeten worden voorzien.
In de Wet gemeentelijke watertaken dient de
gemeente nieuw beleid op te nemen aangaande
het afkoppelen en het afvoeren van hemelwater,
waaronder het zo min mogelijk verharden van

Zoals genoemd zijn er zijn veel ontwikkelingen in het stedelijke en landelijk gebied. De randvoorwaarde bij een ontwikkeling is te komen tot
(of behouden van) een kwalitatief en kwantitatief
goed watersysteem. Daarnaast biedt elke ontwikkeling kansen voor het realiseren van de gewenste
belevingswaarde van de locatie. Het aansluiten bij
bestaande structuren en cultuurhistorie is bij ontwikkelingen een dergelijke kans. Het watersysteem
wordt zodanig ingericht dat maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt genomen ten aanzien
van duurzaamheid. Maatregelen worden aan de
bron toegepast, afwenteling van problemen in
ruimte en tijd wordt voorkomen en onderhoud is
tot een aanvaardbaar minimum beperkt.
De inrichting van de watergangen is verbeterd en beter afgestemd op de wijk. Oevers met
harde beschoeiing zijn waar mogelijk uit het vervangingsschema gehaald. Dit gebeurt alleen op
die plaatsen waar verbetering gewenst is en dit
past in het stedenbouwkundig karakter van de
wijk.
Per wijk of buurt geven gemeente en hoogheemraadschap het gewenste streefbeeld en
onderhoudsniveau van de watergangen en oevers

aan. Bewoners en/of scholen worden uitgenodigd
mee te denken en waar mogelijk actief mee te helpen bij het onderhoud. Aandachtspunten zijn in
elk geval drijfvuil, overmatige kroosgroei, onderhoud van beschoeiing, maaibeleid, hondenpoep
en eenden voeren.
Door het in stand houden van de wegen langs
het water kan iedereen van het water genieten.
Ook zijn er mogelijkheden om boten op deze locaties af te meren. Een extra kans ligt hier voor faciliteiten voor het varend erfgoed. Het water is ook
goed toegankelijk voor het onderhoud.
De watergangen in de woongebieden zijn
openbaar en hebben een natuurlijke uitstraling.
De natuurlijke uitstraling komt tot stand door een
combinatie van water en groen. Het kan hierbij
zowel gaan om cultuurlijk als natuurlijk groen.
Vooroverleg over het water in ruimtelijke
plannen op nieuwbouwlocaties vindt vroeg in de
planvorming plaats. Tijdens de planvorming worden de plannen regelmatig tussen de gemeente
en het hoogheemraadschap besproken. De tijdens
deze overleggen gemaakte afspraken worden als
programma van eisen/overeenkomst vastgelegd
en bindend voorgeschreven aan de projectontwikkelaars.
Het water in de kern van Katwijk wordt toegankelijker voor de recreatievaart: één boothelling
is aangelegd en de gewenste doorvaarthoogte
speelt een rol bij de aanleg van nieuwe bruggen of
vervanging van bestaande bruggen. Onderzocht is
of de doorvaarthoogte bij de aanleg van nieuwe
bruggen van 2,40 m. naar 3 m. kan worden verhoogd. In het traject liggen ook de gemeenten
Oegstgeest en Warmond en de passage van de
A44. Over de doorvaarthoogte vindt afstemming
plaats.

Beheer en onderhoud (5.5
Per wijk of buurt wordt het gewenste streefbeeld en onderhoudsniveau van de watergangen
en oevers aangegeven. Het beheer en onderhoud is
afgestemd op de functie van het water en de oever.

"Een kring om de zon geeft water in de ton"
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Het project De Vries/Noord ligt in het centrumgebied van de kern Valkenburg. Door een
juiste inrichting wordt de Oude Rijn nog meer
zichtbaar en beleefbaar. Het water wordt beter
toegankelijk gemaakt. Er wordt een aanmeervoorziening gerealiseerd, zodat waterrecreanten het
centrum kunnen bezoeken.
Het Valkenburgse meer is en blijft (zoet)
zwemwater. Het wild zwemmen op plekken die
niet als zwemwater zijn aangewezen wordt tegengegaan door elk voorjaar voorlichting te geven
over de risico’s van wild zwemmen.
Bij het Valkenburgse meer moeten waterrecreatie gerelateerde bedrijven komen zoals een
haven, een werf en horeca. Dit wordt mogelijk door
een open verbinding met het boezemwater, mogelijk in de vorm van een sluis.

Aandachtspunt zijn de - vanuit de belevingswaarde
en het groenbeleid gewenste - bomen langs de
watergang. Uit monitoring van de baggeraanwas
blijkt daar vanwege de bladafval regelmatiger
onderhoud noodzakelijk. Indien nodig, worden
deze watergangen in een kortere cyclus gebaggerd.
Het beheer van de natuurvriendelijk ingerichte oevers, door zowel de gemeente als particulieren, gebeurt volgens de “Richtlijnen onderhoud
natuurvriendelijke oever”, opgesteld door het
hoogheemraadschap van Rijnland.
Beheer en onderhoud van watergangen gebeuren volgens de gedragscodes uit de Flora- en
Faunawet. Voor de wijze van onderhoud: “het schonen van de watergang tegelijk met het maaien van
de oever” zijn de onderhoudsplannen van het
hoogheemraadschap van Rijnland (2007 en 2008)
richtinggevend. In de onderhoudsplannen worden
de uitvoeringsmaatregelen (vanaf 2008) voor
natuurvriendelijk beheer en onderhoud van watergangen vastgelegd.
Het onderhoud van het watersysteem binnen
de bebouwde kom is zo geregeld dat duidelijk is
wie waarvoor verantwoordelijk is en tegen zo laag
mogelijke kosten. Het hoogheemraadschap van
Rijnland en de gemeente Katwijk zijn in principe
akkoord met de overdracht van het onderhoud van
de stedelijke watergangen. Het gaat om (secundaire boezem)watergangen die liggen binnen de
bebouwde kom en die deel uitmaken van het
watersysteem. De gemeente of particulieren
onderhouden de overige waterpartijen. Het onderhoud wordt onderling afgestemd.
In 2015 is 90 procent van de watergangen
gebaggerd en op diepte. Dit is uitgevoerd op een
zorgvuldige manier. In een operationeel baggerplan is de baggerinspanning voor de verschillende
onderhoudsplichtigen voor de komende 15 jaar
vastgelegd. De uitvoering van het baggeren in
gemeentelijke en nietgemeentelijke watergangen
is op elkaar afgestemd.
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De bestaande havens in de gemeente worden
opgeknapt in lopende projecten. Het gaat hierbij
om de Prins Hendrikkade en het Katwijks Kanaal
(laatste stuk Oude Rijn) voordat het uitmondt in
zee. Ook het gebied rond de jachthaven Middelmors wordt heringericht. Hierbij kunnen het aantal ligplaatsen en de huidige faciliteiten worden
uitgebreid en verbeterd.
Bij elke reconstructie in de nabije omgeving
van de ondergedoken Vliet is het doel om het water
verder te openen en beter bevaarbaar te maken
(bijvoorbeeld voor kano's en roeiboten). Voor het
opnieuw bevaarbaar maken van de Vliet kan een
start worden gemaakt in de aangrenzende projecten: Westerhage en Hoftuin.

Maatregelen tot 2019 en
kostenverdeling (h6

Uitgangspunten voor de kostenverdeling zijn:
1. De gemeente brengt waar mogelijk de grond om
niet in en het hoogheemraadschap van Rijnland
draagt de inrichtingskosten. Daarbij is een extra
bijdrage van gemeente gerechtvaardigd waar
het gaat om bijzondere stedenbouwkundige of
functionele eisen.
2. Kosten voor onderzoek of verdere planvorming
worden op basis van wettelijke taken verdeeld
en in geval van gedeeld belang gelijkelijk verdeeld tussen gemeente en het hoogheemraadschap.
3. Daar waar een maatregel de verantwoordelijkheid is van één partij en er geen gezamenlijk belang is, zijn alle kosten voor de betreffende partij.
Dit is met name het geval bij maatregelen met
betrekking tot riolering, grondwater, monitoring
en onderhoudsplannen.

Een aantal duikers worden nog verder onderzocht, dit zijn de duikers bij de Valkenburgseweg/
Waterbospark, de Flora van hoog naar laag peilvak,
Achterweg (Valkenburg) en 1e Mientlaan.
De gemeente en het hoogheemraadschap
betalen de kosten hiervan gezamenlijk. Het hoogheemraadschap draagt in dit geval bij gezien het
grote belang van ruime duikers voor een goede
doorstroming.

5. Ten aanzien van grondwater geldt de regelgeving dat de perceeleigenaar verantwoordelijk is
voor de ontwatering van het eigen terrein, de
gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering daarbuiten en het waterschap voor het op
orde hebben van de afwatering.

De frequentie van onderhoud van de sifon
duiker Valkenburgse wetering/N206 wordt verhoogd. Bij de vergunningverlening van Rijnland
aan provincie is onderhoud verplicht. De kosten
zijn voor de provincie Zuid-Holland. Rijnland wenst
een mechanische reiniging, wat de waterkwaliteit
ten goede zal komen.

6. H
 et aanleggen en beheren van natuurvriendelijke oevers is de verantwoordelijkheid van de
oeverbeheerder, veelal de gemeente. Waterbeheerders kunnen bijdragen vanuit het belang
van waterkwaliteit.

Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt
een aantal watergebiedsplannen op. Het doel van
de watergebiedsplannen is om te komen tot een
integraal plan met als doel de waterhuishouding
te optimaliseren. In dit plan wordt, indien aanwezig, o.a. de NBW wateropgave opgepakt en opgelost. De gemeente Katwijk valt binnen de
watergebiedsplannen voor Zuidgeest, Duinrand
Noordwijk en Bollenstreek Lisse. Kosten voor het
opstellen van deze plannen komen ten laste van
het hoogheemraadschap.

7. Maatregelen in het kader van riolering (en afkoppelen) vallen onder verantwoordelijkheid van de
gemeente. De bijdrageregelingen van het hoogheemraadschap kunnen hier worden ingezet.

Waterkwantiteit (6.1
Een groot aantal duikers hebben een beperkt
doorstroomprofiel. De komende jaren worden door
de gemeente duikers vervangen of verbeterd. De
duikers met de hoogste prioriteit zijn de duikers
bij de Trappenberglaan, Hogeweg, Hogeweg Kloosterschuurweg, Biltlaan bij Pollux, Koningin Julianalaan (bij Piet Heinlaan) en Vijver Cleyn Duin.
In tweede instantie worden de Flora duikers
(verbinding met Vliet/Oegstgeesterkanaal) aangepakt, evenals de duiker van De Mient bij “ons
genoegen”.
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De kostenverdeling voor het waterplan is
gebaseerd op de verdeling van wettelijke taken en
verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de
waterschappen en op het principe van gedeeld
belang en samenwerking.

4. Bij een maatregel waarbij het belang gezamenlijk is, is de kostenverdeling tussen gemeente en
hoogheemraadschap meestal evenredig (50/50).
Hierop zijn uitzonderingen mogelijk: bv. in het
geval van afkoppelen zijn bijdragen van het
hoogheemraadschap vastgelegd en afhankelijk
van de wijze van afkoppelen.
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Dit hoofdstuk omschrijft globaal een aantal
maatregelen dat wordt genomen om de doelstellingen voor 2019 uit het vorige hoofdstuk te realiseren. Het totale overzicht van de tot en met 2019
te nemen maatregelen en de bijbehorende kosten
is aan het eind van dit hoofdstuk. Onderstaande
beschrijving is gebaseerd op de rubricering die het
maatregelenprogramma hanteert.
Het Nationaal Bestuursakkoord Water is de
basis voor verdeling voor kosten voor het realiseren van de wateropgave. Een belangrijke afspraak
is dat partijen een waterplan opstellen en daarin
uitwerken hoe zij het lokale watersysteem op orde
brengen. Met dit waterplan wordt deze afspraak
ingevuld.

Het Maatregelenplan Rijnsburg-Noord uit 2003
wordt geactualiseerd. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de geplande toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen. De kosten voor de uitvoering van het
Maatregelenplan Rijnsburg-Noord zijn pas duidelijk
na deze actualistie. Vooruitlopend op de maatregelen
in dit plan, is het vanwege geplande nieuwbouw
wenselijk dat een watergang op particulier terrein
wordt aangelegd. De onderhandelingen met de particulieren zijn al gestart.
Voor het Floraterrein zal een onderzoek moeten

worden opgestart die aantoont waar de grootste problemen zijn. De kosten voor het opstellen van de
maatregelenprogramma’s worden gelijkelijk verdeeld tussen de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap. Kosten van de uitvoeringsmaatregelen
komen, afhankelijk van de oorzaak en de locatie, ten
laste van de gemeente,, het hoogheemraadschap. en
de Bloemenveiling Flora (FloraHolland).

Waterkwaliteit (6.2
Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd
om de ecologie bij de overgang van water naar
land te verbeteren. Tot en met 2010 wordt in totaal
2,1 km natuurvriendelijke oevers aangelegd door
de gemeente. De gemeente en het hoogheemraadschap delen de kosten van de aanleg (50/50). In
eerste instantie zullen natuurvriendelijke oevers
aangelegd worden met prioriteit 1, dat zijn oevers
die als kansrijk uit de studie “Principe Profielen
Natuurvriendelijke oevers” zijn gekomen. Het gaat
hierbij om de aanleg van natuurvriendelijke oevers
met verschillende profielen met een talud van 1:3
tot 1:5. In tabel 1 op pagina 56, staan de straat
namen weergegeven.

Delen van Campingweg
Delen van Helmbergweg
(Vijver ten zuiden van) Springvloed
(Aftakking van) Trappenberglaan
(naast) Provinciale weg N206
Tussen Tjalmaweg en Katwijkerbroek
In tweede instantie zullen natuurvriendelijke
oevers aangelegd worden die uit het onderzoek
naar voren zijn gekomen als eventuele mogelijkheid. Nader onderzoek moet uitwijzen of het
mogelijk is om natuurvriendelijke oevers aan te
leggen. Het gaat om de locaties uit tabel 2.
Tabel 2
Pluto
Delen van Steenbok
Delen van Rijwielpad Rijnsoever Noord
Venus
Waterman (overkant sloot)
Delen van Rijwielpad Rijnsoever Zuid
Dr. W. Dreesstraat
Tussen Dr. W. Dreesstraat en rijwielpad R. Zuid
Delen van Golfstroom (overkant sloot)
Kruising Helmbergweg en Biltlaan
Kruising Jaap Bergmanstraat en Biltlaan
Jaap Bergmanstraat
Lageweg
Noordwijkerweg
(Aftakking van) Vinkenweg
Asterstraat
Boslaan
Delen van Valkenburgwerweg
Nassaulaan/Valkenburgwerweg

bouwprojecten, om de uitloging van onder andere
zware metalen naar oppervlaktewater te voorkomen.

Ook wordt ter verbetering van de waterkwaliteit op een aantal plekken de doorstroming vergroot, zoals bij de vijver aan de Helmbergweg.

Door de verschillende verantwoordelijke partijen wordt gebaggerd volgens een operationeel
baggerplan.
De gemeente onderzoekt het herstel van de historische watergang van de Vliet. Op de aanwezige
woonboten is een uitsterfbeleid van toepassing.

De KRW waterlichamen in Katwijk zijn niet
geprioriteerd, dat betekent dat de maatregelen voor
2027 (in tegenstelling tot de geprioriteerde waterlichamen in 2015) uitgevoerd zijn. Maar bij werkzaamheden in en rond de waterlichamen dient de
synergie te worden benut en de maatregelen (deels)
te worden gerealiseerd Het betreft de volgende
waterlichamen en maatregelen (zie onder).
Waterlichaam:

Maatregel:

Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot de
uitwatering in Katwijk

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Wateringen Wassenaar en Valkenburg

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Valkenburgse Meer

Geen, afwachten fysieke
ontwikkelingen

Een plan van aanpak inrichting duinwatersystemen bij bestaande bebouwing wordt opgesteld.
In dit plan wordt in combinatie met de ontwikkelingen rond het Estec terrein in Rijnsoever Noord
de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van
een duinwater systeem met een flexibel peil. Dit
systeem wordt dan uitsluitend gevoed door het
schone kwelwater uit de duinen. In tijden van veel
neerslag kan het peil stijgen om het water vast te
kunnen houden voor de droge perioden. Het is dan
niet meer nodig om boezemwater op te pompen
om het waterpeil niet te veel uit te laten zakken.
De ecologie verbetert door meer gebiedseigen
water en een natuurlijker peilverloop.

Berkheide (duingebied met drinkwaterwinning) Vergroten oeverlengte

Grondwater (6.3

De maatregelen om de chemische waterkwaliteit te verbeteren worden in het hele beheergebied van Rijnland en in de bovenstroomse gebieden
genomen
Tot 1 januari 2007 mocht het chemische
onkruidbestrijding glyfosfaat (Round-up) worden
toegepast. Sindsdien mag het uitsluitend volgens
het concept Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen (DOB) of door een vergelijkbaar gecertificeerd systeem worden gebruikt. Particulieren en
bedrijven worden gestimuleerd om dit voorbeeld
te volgen.
Gemeente en hoogheemraadschap spannen
zich in voor het terugdringen van het gebruik van
niet-duurzame materialen (koper, lood en zink) in
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Melkweg

Hierbij varieert de inrichting van brede
natuurvriendelijke taluds tot plas- en drasbermen.
Hiervoor is een realisatieplan opgesteld.
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Tabel 1

Om de mate van grondwateroverlast in beeld
te brengen is het van belang inzicht te hebben in
grondwaterstanden en de fluctuatie daarvan. Het
grondwatermeetnet bestaat uit peilbuizen waarin
grondwaterstanden worden gemeten. In de kernen Katwijk aan Zee en Binnen is al een peilbuizenmeetnet aanwezig. In Rijnsburg en Valkenburg
wordt door de gemeente een peilbuizenmeetnet
aangelegd.
Maatregelen tegen grondwateroverlast worden door de gemeente Katwijk genomen. Zij legt
nieuwe drainagesystemen aan en vervangt de
oude systemen. Daarnaast wordt het bestaande
drainagesysteem onderhouden.

De invulling van een (grond)waterloket waar
burgers met vragen en klachten over (grond)water
terecht kunnen wordt nog onderzocht. Dit loket is
een uitvloeisel van de Wet gemeentelijke watertaken die op 1 januari 2008 in werking trad. Het doel
van een dergelijk loket is het realiseren van één
aanspreekpunt voor de burger voor alle watertaken. Achter het loket werken gemeente, hoogheemraadschap en provincie samen.
Bouwkundige maatregelen zoals bijvoorbeeld
dampdichte vloeren leiden tot het minder snel
ervaren van grondwateroverlast.

Waterketen en
afkoppelen (6.4
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De ambitie is om in kader van de basisinspanning om in 2019 20% van het gemengde rioolstelsel afgekoppeld te hebben. In 2007 is hier reeds
mee aangevangen, omdat de afkoppeling gecombineerd kon worden met andere werkzaamheden.
De Verenigde Vergadering heeft in 2007 reeds een
bijdrage beschikbaar gesteld van € 170.640,=. In de
komende jaren zal deze afkoppeling verder uitgevoerd worden ter verwezenlijking van de doelstellingen. De gemeente Katwijk stelt alles in het werk
deze doelstellingen te behalen. Daar waar echter,
door uitloop van de start van projecten de doelstelling later behaald wordt dan afgesproken wordt
hierover in contact getreden met het Hoogheemraadschap.
In Katwijk kan grofweg op twee manieren
worden afgekoppeld.
- Het noordwestelijk deel (kern Katwijk) is bij uitstek geschikt om te infiltreren. Door de grondsamenstelling is het mogelijk om al het regenwater
in de bodem te kunnen infiltreren. Uitzondering
zijn de wijken Cleijn Duin, ‘t Witte hek, omgeving
J. van der Vegtstraat, Hornes/Rijnsoever, Schutterswei en Molenwijk, waar de grondwaterstanden te hoog zijn om goed te kunnen infiltreren.

-H
 et oostelijk deel (kern Rijnsburg) en zuidelijk
deel (kern Valkenburg) zijn geschikt om af te
koppelen, maar niet om te infiltreren. Het afgekoppelde hemelwater moet hier naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. In deze zone zou
het ook mogelijk zijn om speciale voorzieningen
aan te leggen die zowel een infiltrerende als drainerende functie hebben. Deze oplossingen kunnen per project worden bezien.

Recreatie, toerisme en
beleving (6.5
Een van de doelen van het Waterplan Katwijk
is het thema water onder de aandacht te brengen
van interne doelgroepen (binnen de gemeente en
Rijnland), maar ook van externe doelgroepen zoals,
schoolkinderen (educatie), inwoners, recreanten,
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Voor
de communicatie en educatie wordt na vaststelling van het Waterplan Katwijk jaarlijks een operationeel communicatieplan ten behoeve van de
uitvoering van het Waterplan Katwijk opgesteld
door de gemeente in samenwerking met Rijnland.
Dit plan bestaat uit twee delen. In het eerste deel
staat de communicatie rond de maatregelen centraal, het tweede deel dient om draagvlak voor een
duurzame omgang en betrokkenheid bij het water
in de woon- en werkomgeving te creëren.
De gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland willen de uitvoeringsmaatregelen duidelijk zichtbaar maken en communiceren
met de doelgroepen. De intensiteit van de communicatie zal per maatregel verschillend zijn. Bij elke

De toegankelijkheid van het Valkenburgse
meer voor boten wordt onderzocht, zolang er echter sprake is van zandwinning op het Valkenburgse
meer wordt pleziervaart niet toegelaten.
Daarnaast zijn er binnen de gemeentegrens
op verschillende plekken discussies om meer
waterbeleving te verkrijgen.

Beheer en onderhouds
maatregelen (6.6
Conform de afspraak tussen de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de Unie van
Waterschappen neemt het hoogheemraadschap
van Rijnland het onderhoud van stedelijk water
over. Het hoogheemraadschap stelt een overeenkomst hiertoe op. Geïnventariseerd wordt welke
watergangen voor overname onderhoud in aanmerking komen, wie onderhoudsplichtig is en wat
de onderhoudstoestand is. Het gaat om circa
60 km water in de gemeente Katwijk.
Baggeren door de gemeente Katwijk wordt
volgens het baggerplan uitgevoerd, voor de dorpskern Katwijk is het baggeren op orde en voor de
dorpskernen Rijnsburg en Valkenburg komt dit op
orde.
Rijnland baggert in de periode 2005-2020 zijn
hele beheergebied. De wateren in Katwijk behoren
bij de watergangen die het eerst gebaggerd wor-

Uitvoeringsorganisatie
Waterplan Katwijk (6.8
Algemeen
De uitvoering van het Waterplan Katwijk vraagt
om structurele samenwerking en afstemming,
zowel tússen de gemeente en Rijnland als bínnen
de gemeente en binnen Rijnland. De uitvoering
van dit Waterplan Katwijk is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uiteraard blijft
iedere organisatie verantwoordelijk voor haar
eigen taken, zoals wettelijk omschreven. Voor een
succesvolle uitvoering van het Waterplan Katwijk
moet binnen de twee organisaties structureel tijd
en geld dan wel capaciteit beschikbaar zijn voor de
uitvoering, monitoring en evaluatie. De verantwoordelijk is duidelijk en een contactpersoon
wordt aangesteld.
De Stuurgroep Uitvoering Waterplan Katwijk
(SG-U):
De SG-U voor het Waterplan Katwijk heeft als doel
de voortgang van de uitvoering van het Waterplan
Katwijk conform de planning te bewaken. Dit
bestuurlijk platform komt ten minste een keer per
jaar bij elkaar en het initiatief voor dit overleg ligt
bij de gemeente. Rijnland kan natuurlijk ook tot
een overleg verzoeken. Het vaste agendapunt is de
stand van zaken over de uitvoering en de planning
rond de realisatie van het waterplan (voortgangsrapportage), maar aangrenzende en bredere
watergerelateerde onderwerpen kunnen ook worden geagendeerd.
Het uitgangspunt voor de SG-U is de tijdige
uitvoering van het Waterplan Katwijk en het bereiken van de doelstellingen 2019, conform de planning van het Waterplan Katwijk en binnen de ter
beschikking gestelde middelen. Daarnaast signa-

leert de SG-U nieuwe beleidsontwikkelingen en
initieert de (beleids)aanpassingen, op de betreffende onderdelen, van het Waterplan Katwijk. Bij
de gemeente is de wethouder H. Vingerling het
betrokken lid van de SG-U. Bij Rijnland is de hoogheemraad met de portefeuille stedelijk waterbeheer (de huidige hoogheemraad is mw. M.
Rosendal) het betrokken lid van de SG-U. Bij een
bestuurswisseling(en) wordt zo spoedig mogelijk
de andere partij daarvan in kennis gesteld en
wordt de SG-U tijdig voortgezet.
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Ook in het kader van de Brede Structuurvisie
van de gemeente Katwijk zijn watergerelateerde
maatregelen opgenomen, reden waarom ze ook
hier in het maatregelenprogramma staan. Deze
maatregelen worden niet gefinancierd vanuit het
waterplan.

den. Het baggeren van het Katwijks Kanaal is eind
december 2007 afgerond. Naar verwachting zal
begin 2009 gestart worden met het baggeren van
het Oegstgeester Kanaal. Deze werkzaamheden
worden in goed overleg met de gemeente en particulieren uitgevoerd.
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maatregel in uitvoering wordt gekeken naar de
invloed en het belang van de maatregel. De communicatie wordt daarop afgestemd. Eén en ander
staat algemeen beschreven in het opgestelde communicatieprotocol. Gemeente en hoogheemraadschap delen de kosten hiervan.

 Projectgroep Uitvoering Waterplan Katwijk
De
(PG-U):
Er wordt een projectgroep voor de uitvoering
samengesteld waarin zowel vanuit de gemeente
als ook vanuit Rijnland een watercoördinator het
trekkerschap op zich nemen. Deze personen vervullen binnen de eigen organisatie een rol als spil
rondom het Waterplan Katwijk. Zij stellen in overleg de agenda van de PG-U op en ondersteunen de
projectleiders van deelprojecten en coördineren de
voortgang van de verschillende deelprojecten. Bij
problemen schakelt de watercoördinator zo nodig
de lijn in. De PG-U bewaakt de integrale samenhang en uitvoering van de diverse deelprojecten
en rapporteert hierover aan de SG-U en/of aan de
dagelijkse besturen.
De PG-U coördineert de tijdige uitvoering en

de tijdige communicatie met inachtneming van
het be-schikbare krediet en signaleert richting de
SG-U problemen in de uitvoering. De PG-U stemt
ook be-heertaken op hoofdlijnen af. De leden van
de PG-U zorgen in goed overleg voor een tijdige
aanvraag van subsidiebijdragen aan deelprojecten. De PG-U komt ten minste een keer per kwartaal bij elkaar. Door de watercoördinatoren worden
collega’s van Rijnland of de gemeente uitgenodigd.
Het is ook mogelijk dat belanghebbenden van buiten de gemeentelijke organisatie worden uitgenodigd. Indien de PG-U constateert dat er barrières
zijn in de tijdige realisatie van een maatregel bij
gemeente of bij Rijnland, dan formuleert de PG-U
een voorstel om deze barrières weg te nemen.
Indien dit leidt tot een wezenlijke bijstelling van
het Waterplan Katwijk of een bijstelling van de
benodigde middelen, dan wordt dit voorstel met
advies aan de SG-U ter besluitvorming voorgelegd.
In de SG-U wordt vastgesteld of het voorstel aan
het dagelijks bestuur en of zelfs het algemeen
bestuur moet worden voorgelegd. De verschillende
uitvoeringsmaatregelen krijgen allemaal een projectleider (ambtelijk opdrachtnemer) aangewezen
binnen de gemeente of Rijnland. Wanneer de trekkersrol van een maatregel bij Rijnland ligt zal de
projectleider het voortouw nemen en in samenspraak met de watercoördinator van de gemeente
de betreffende gemeentemedewerkers te betrekken. Wanneer de gemeente de trekkersrol heeft
dan zal de watercoördinator bij Rijnland aanspreekpunt zijn voor de uitvoering van de specifieke maatregel om de juiste medewerkers van
Rijnland te betrekken.
Bij de gemeente wordt de taak van watercoördinator neergelegd bij de afdeling Openbare Werken. De coördinator is verantwoordelijk voor de
bewaking op uitvoering van de gemaakte afspraken in het Waterplan en de daarbij behorende
budgetten. De watercoördinator is tevens degene
die zorgdraagt voor de realisatie van een zogenaamd waterloket voor de inwoners van de
gemeente Katwijk.
Bij Rijnland wordt de taak van watercoördinator vervuld door een projectleider van de sector
Strategie & Regulering (afdeling Plannen & Projecten, team Projecten). Deze watercoördinatoren zijn

Monitoring uitvoering
De voortgang van de uitvoering van het Waterplan
Katwijk wordt ieder jaar door de PG-U in een voortgangsrapport vastgelegd. Dit voortgangsrapport
met gesignaleerde knelpunten en oplossingsrichtingen wordt voorgelegd aan de SG-U en aan de
betrokken afdelingshoofden van de gemeente en
Rijnland.
Vervolgens is het belangrijk te weten of de
maatregelen die worden uitgevoerd ook daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen 2019 uit het Waterplan Katwijk. Hiertoe
stelt Rijnland voor haar taken en de gemeente voor
haar taken voor meetplannen op (naar bijv. de
waterkwaliteit of grondwater). Met behulp van de
meetgegevens kan worden nagegaan of de in het
Waterplan Katwijk beschreven doelstellingen
gehaald worden. Hierin kan ook aangesloten worden bij andere meetplannen, bijvoorbeeld in het
kader van de KRW.
Evaluatie Waterplan Katwijk
Binnen de vier jaar na de start van de uitvoering
wordt een voortgangsrapportage aan de SG-U
voorgelegd, waarin een tussenstand wordt gegeven van de diverse meetgegevens. Bij deze voort-

Wijziging vaststellen door

Strategisch deel (visie, thema’s,
kredieten)

B&W en gemeenteraad, D&H en VV

Operationeel deel (planmatig,
deelgebieden)

Dagelijks bestuurders of
portefeuillehouders

Maatregelendeel (uitvoering en
planning)

Directeuren

gangsrapportage wordt een analyse gemaakt van
het verband tussen de gestelde doelen en de
uitgevoerde maatregelen. De SG-U stelt vast of
aanpassing van de uitvoering noodzakelijk is en of
voldoende middelen beschikbaar zijn.
Eventueel worden voorstellen voor aanpassingen, uitvoering of middelen voorgelegd aan de
dagelijkse besturen, dan wel aan de algemene
besturen.
Daarnaast kunnen nieuwe beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de KRW) of
gewijzigde wetgeving aanleiding zijn voor bijstelling van middelen of uitvoering. Het Waterplan
Katwijk wordt hoogstens op een beperkt aantal
onderdelen gewijzigd; langdurende nieuwe planvorming van een geheel Waterplan Katwijk moet
voorkomen worden.
De evaluatie kent ook een financieel aspect:
bekeken wordt of de uitgaven en subsidieverzoeken voldoende rendement opleveren (effect, mate
waarin doelstellingen gerealiseerd zijn). Ook de
organisatie en de samenwerking worden geëvalueerd.
Bij wijzigingen in het waterplan vindt een
nieuwe tweezijdige vaststelling plaats, afhankelijk
van het niveau waarop de wijziging wordt voorgesteld.
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Na de vaststelling en bij de aftrap van het
Waterplan Katwijk worden direct de SG-U en de
PGU geïnstalleerd.

Wijzigingsniveau
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via de lijn ook het aanspreekpunt voor de betreffende leden van de SG-U.
Van beide organisaties is een communicatiemedewerker lid van de PG-U en heeft als taak om
tijdig te signaleren en initiatieven te nemen om
vroegtijdig educatie en communicatiemiddelen in
te zetten bij de uitvoering van deelprojecten.
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt periodiek overleg plaats tussen het afdelingshoofd en
de portefeuillehouder.

Waterk want iteit
ma at regelen

ond = onderzoek en plan-vorming (effect, masterplan)
uitv = uitvoering (ontwerpen en engineering)

nr

prioriteit

maatregelen

uitvoerder

Dekkingspercentage is het percentage van de dekking
van de maatregel buiten het budget van het waterplan.

participant

kostenverdeling

dekkings (-bron/ -percentage)

2009

2010

2011

2012

2013

/
1

Watergebiedsplannen
Een gebiedsgericht integraal plan (NBW opgave) met o.a. peilbesluiten. Katwijk ligt op de grens van 3 Watergebiedsplannen.

1.1

Watergebiedsplan Zuidgeest

ond

diverse

0/100

-

100%

100.000

1.2

Watergebiedsplan Duinrand Noordwijk

ond

diverse

0/100

-

100%

100.000

50.000

1.3

Watergebiedsplan Bollenstreek Lisse

ond

diverse

0/100

-

100%

100.000

50.000

0%

0%

50.000

Polder Kamphuizen en Elsgeesterpolder

2,1

Maatregelenplan Rijnsburg-Noord

50/50

ond

Waterplan

10.000

10.000

pm

pm

Het maatregelenplan uit 2004 moet geactualiseerd worden, o.a. i.v.m. RO ontwikkelingen. Het oorsponkelijke maatregelenplan beschrijft werkzaamheden,
inrichtingskosten en planning die leiden tot een structurele verbetering van de afwatering van het watersysteem, inclusief mogelijkheid tot toekomstige
bouw- en ontwikkelingsplannen in het gebied. Een klein, urgent deel is reeds uitgevoerd.

2,2

Maatregelenplan Rijnsburg-Noord

PM/PM

uitv

Waterplan

-

0%

-

100%

pm

pm

15.000

15.000

pm

pm

pm

pm

De nog niet geplande maatregel in het kader van het plan Rijnsburg-noord wordt opgepakt en uitgevoerd.
Door de planning van een nieuwe ontsluitingsweg is de situaties enigszins veranderd.

2,3

Watergang part. Terrein zuid

0/100

uitv

30.000

Vanwege de nieuwbouw op een perceel is het wenselijk dat er - voorafgaand aan de maatregelen zoals genoemd in het Maatregelenplan Rijnsburg Noord - een
extra verbinding wordt gemaakt door middel van een nieuwe watergang op particulier terrein. De onderhandelingen met de particulieren zijn al gestart.

3,1

Flora terrein afwatering

ond

50/50

Waterplan

0%

0%

PM/PM

Waterplan

0%

0%

Onderzoek en voorbereiding van het vergroten afvoercapaciteit naar Oegstgeesterkanaal of Oude Rijn.
Planning afhankelijk van de ontwikkelingen rond plan Fredriksoord.

3,2

Flora terrein afwatering

uitv

+flora

pm

pm

Uitvoering plan vergroten afvoercapaciteit Flora terrein. Kostenverdeling tussen Rijnland, gemeente en Flora afhankelijk van plan.

4

Herstel van de Vliet

ond

50/50

Waterplan

0%

0%

50/50

Waterplan

0%

0%

-

-

15.000

15.000

Haalbaarheids studie naar het herstel van (deel van) de watergang

5.1

Vergroten nat profiel duikers

uitv

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Syphon duiker Valkenburgse
wetering/N206

uitv

prov ZH

0/0

Verbeteren onderhoudsfrequentie, automatiseren reiniging en/of verbreden watergang naar westelijk gelegen duiker waardoor doorstroming verbetert.
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5.2
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Aanpak vervanging duikers (o.a Hogeweg/Trappenberglaan).
Met Rijnland wordt op korte termijn in overleg een lijst van knelpunten opgesteld en prioriteit aangegegeven

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Waterk waliteit
ma at regelen

ond = onderzoek en plan-vorming (effect, masterplan)
uitv = uitvoering (ontwerpen en engineering)

prioriteit

nr

maatregelen

6

Aanleg natuurvriendelijke oevers

6,1

Aanleg natuurvriendelijke oevers, prio. I

2,1 km , op basis van de inventarisatie "uitvoerbaar".

uitv

50/50

100%

0%

6,2

Aanleg natuurvriendelijke oevers, prioriteit II

Het uitvoerbare gedeelte van 3,2 km, dat nu nog op basis van de
inventarisatie "nader onderzoek naar uitvoerbaarheid
uitv
verdient".

50/50

100%

0%

100%

0%

Verbreed GRP

0%

0%

Omschrijving

uitvoerder

participant

Dekkingspercentage is het percentage van de dekking
van de maatregel buiten het budget van het waterplan.

kostenverdeling

dekkings (-bron/ -percentage)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

/

80.000 80.000
70.000 70.000 70.000 70.000

7

Aanpak waterkwaliteitsproblemen

7,1

Vijver Helmbergweg

Plan is in voorbereiding voor verbeteren doorstroming,
mogelijkheid voor aanleg nvo's of vogeleiland

uitv

100/0

7,2/7,3

Gerberastraat/Molenwijk zuid

Afkoppelen verhard oppervlak voor verbeteren doorstroming.

ond/
uitv

PM (subsidie)

7.4/7.5

Vijver Cleijnduinpark

Aanpak onderhoud, watergang aanleggen langs Mierenweide,
afkoppelen verhard oppervlak naar vijver en aanleg nvo

ond/
uitv

50/50

Waterplan

0%

0%

7.6/7.7

Valkenburgse Veerpad, wijk Waterbospark

Herprofileren sloot ivm afkalving van oever. Baggeren door
Rijnland, kosten gemeente.

ond/
uitv

100/0

Baggeren

100%

0%

Herprofileren watergang (verdiepen en verbreden op
particulier terrein

ond/
uitv

0/100

-

100%

Onderzoek naar chemie-vrije onkruidbestrijding

ond

100/0

Afdeling groen

0%

0%

5.000

Jaarlijkse baggerkosten totdat wordt overgedragen aan Rijnland.
Nu is dat op 2012 geschat.

ond/
uitv

100/50

Baggeren

100%

-

150.000

7.8/7.9 Sandtlaan (ter hoogte van spinozalaan)
8

Onkruidbestrijding

9.1/9.2 Baggeren Katwijk

-

gereed gereed
150.000 50.000 150.000 50.000
5.000
15.000

5.000

pm
pm

150.000

150.000

150.000

Baggeren Rijnland boezemwateren

2007: Uitwateringskanaal, 2008: Oegstgeesterkanaal In de
toekomst zijn het lagere bedragen, nu eenmalig op diepte
gebracht. Over 15 a 20 jaar weer baggeren.

uitv

0/100

-

100%

10.2

Baggeren Rijnland overige wateren

Hoofdwatergangen polders, regulier onderhoud, kosten voor
Katwijk vallen binnen een cluster.

uitv

0/100

-

100%

11.1

PvA Inrichting duinwatersystemen bij
bestaande bebouwing

Onderzoek naar mogelijkheden van vasthouden eigen water o.a in
Rijnsoever en de Zanderij West. Doel is geen gebiedsvreemd water
ond
inlaten maar vasthouden eigen water. Gekoppeld aan
Maatregelenplan Rijnsburg-Noord.

50/50

Waterplan

0%

0%

11.2

Inrichting duinwatersystemen

Inrichting van duinwatersystemen. Rijnsoever oppakken in
combinatie met afvoer langs Estec terrein en ontwikkelingen plan
rijnsoever noord.

ond

50/50

Waterplan

0%

0%

10.000 10.000

11.2

Inrichting duinwatersystemen

Inrichting van duinwatersystemen. Rijnsoever oppakken in
combinatie met afvoer langs Estec terrein en ontwikkelingen plan
rijnsoever noord.

uitv

100/0

Waterplan

0%

0%

10.000

12

Monitoring waterkwaliteit

Monitoring effect nmaatregelen

uitv

0/100

-

0%

Hoogheemraadschap Leiden
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10.1

Waterkwaliteit

100.000 100.000

pm

pm

pm

pm

pm

pm

15.000 15.000

50.000

pm

pm

pm
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Grondwater
ma at regelen

ond = onderzoek en plan-vorming (effect, masterplan)
uitv = uitvoering (ontwerpen en engineering)

nr

maatregelen

prioriteit

Omschrijving

uitvoerder

participant

Dekkingspercentage is het percentage van de dekking
van de maatregel buiten het budget van het waterplan.

kostenverdeling

dekkings (-bron/ -percentage)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

/
13

Drainage maatregelen

13.1

Onderhoud bestaande en
nieuw aangelegde
drainage

uitv

100/0

Verbreed GRP

0%

-

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

13.2

Vervanging bestaande
drainage

uitv

100/0

Verbreed GRP

100%

0%

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Omgeving van de J. van der Vegstraat en de Remisestraat in
uitv
combinatie met het project Haven fase 2, het Witte Hek en Cleyn
Duin, Rijnsoever fase 4 en de omgeving van de Neptunus, in Katwijk
a/d Rijn in Schutterswei, Vogelwei, ’t Sandt en een gedeelte van de
Molenwijk, in Valkenburg in ’t Jocht en de omgeving van ’t Boonrak
en in Rijnsburg in een gedeelte van Frederiksoord en Kerkstraat. //
Uitgangspunt is zelfstandig uitvoeren van de werken. In de
meerjarenplanningen zal worden bekeken of werken in combinatie
kunnen worden uitgevoerd waardoor besparingen mogelijk zijn

100/0

Begroting

100%

-

2.000

2.000

2.000

14

Nieuwe aanleg drainage

14.1

2009 Rijnsoever fase 4, Molenwijk 0,7 ha

uitv

100/0

Begroting

100%

-

14.2

2010 J. v.d. Vegtstraat 1,2 ha

uitv

100/0

Begroting

100%

-

14.3

2011 Witte Hek , ’t Sandt 0,9 ha € 120.000,-

uitv

100/0

Begroting

100%

-

14.4

2012 Cleijn Duin 1,5 ha

uitv

100/0

Begroting

100%

-

14.5

2013 ’t Jogt, Hoofdstraat 1,2 ha

uitv

100/0

Begroting

100%

-

14.6

2014 Schutterswei, Kerkstraat (Rijnsburg), Frederiksoord 1,6 ha €
120.000,-

uitv

100/0

Begroting

100%

-

14.7

2015 Frederiksoord 1,2 ha

uitv

100/0

Begroting

100%

-

14.8

2016 Frederiksoord 1,2 ha € 120.000,-

uitv

100/0

Begroting

100%

-

100.000
100.000
120.000
140.000
150.000
120.000
120.000
120.000

Grondwatermeetnet

Monitoring grondwaterstanden mbv peilbuizenmeetnet en
uitbreiding bestaand meetnet in Rijnsburg en Valkenburg

ond

100/0

Begroting

100%

-

15.2

Grondwatermeetnet

monitoring grondwaterstanden mbv peilbuizenmeetnet en
uitbreiding bestaand meetnet in Rijnsburg en Valkenburg

uitv

100/0

Nieuw beleid

0%

-

16

Grondwaterloket

Aanspreekpunt voor de burger met vragen en klachten over
grondwater, taak volgens nieuwe wetgeving.

ond

100/0

Verbreed GPR

0%

-

17

Aanpak grondwateroverlast door opvangen kwel door vergroten wateroppervlak

17.1/17.2 Vijverhof

Watergang Vijverhof uitbreiden tot aan marktpplein in samenhang uitv/
met de ontwikkelingen rond de huidige zwembadlocatie, zie ook
ond
maatregel 7.4/7.5 Vermindert grondwateroverlast Witte Hek.
Verbetert doorstroming bestaande vijver en watergang naar
Uitwateringskanaal. Biedt afkoppelmogelijkheden vanuit Witte Hek.

50/50

Waterplan

0%

0%

75.000 75.000

17.3/17.4 Cleijnduin

Verbreden en verdiepen afvoer watergang Cleijnduin (incl. oude
Moddergat) zie ook maatregel 7.4/7.5 waterkwaliteit. Vermindert
grondwateroverlast Cleynduin. Biedt afkoppelmogelijkheden.

uitv/
ond

50/50

Waterplan

0%

0%

50.000 50.000

Gemeente Katwijk
Hoogheemraadschap Leiden

72

Grondwater
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15.1

10.000
150.000
5.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000
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Waterketen en af koppelen
Beheer en onderhoud sma at regelen
Rec reat ie, toer isme en belev ing
ma at regelen

ond = onderzoek en plan-vorming (effect, masterplan)
uitv = uitvoering (ontwerpen en engineering)

nr

maatregelen

prioriteit

Omschrijving

uitvoerder

participant

Dekkingspercentage is het percentage van de dekking
van de maatregel buiten het budget van het waterplan.

kostenverdeling

dekkings (-bron/ -percentage)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

/
Waterketen en afkoppelen
Nog openstaande maatregelen voordat Katwijk voldoet aan
de basisinspanning

18

Maatregelen GRP

18.1

Onderzoek naar rioolvreemdwater

ond

100/0

Verbreed GRP

100%

-

18.2

Aanpak overstorten Pr. Hendrikkanaal

25.000

uitv

100/0

GRP

100%

-

Afkoppelen verhard oppervlak

Gedetailleerde uitgewerkte plannen van de gemeente
aanwezig.Kostenverdeling is conform regeling Rijnland
bijdrage aan afkoppelen en afhankelijk van de wijze waarop
afgekoppeld wordt. De doelstelling is om 20% per 2019 te
halen. Dekking tot € 200.000,- is bij gemeente aanwezig.
Vanaf 2013 is extra dekking nodig.

uitv

pm

Waterplan

100%

0%

20

Toepasssen beleid
afvalwaterketen

Rijnland heeft in lijn met het Bestuursakkoord Waterketen
2007 beleid voor de afvalwaterketen ontwikkeld. Eén van de
belangrijkste doelstellingen is dat gemeenten zowel
onderling als met waterschappen de samenwerking
versterken. Doel van een bredere en intensiever samenwerking is een doelmatigere afvalwaterketen, resulterend in
betere oppervlaktewaterkwaliteit, ten gevolge van minder
emmissie tegen lagere (maatschappelijke) kosten.

ond

0/100

-

100%

21

monitoring riolering

Onderhoud

100/0

GRP

0%

-

22

monitoring riolering

Implementeren

100/0

GRP

100%

-

Waterplan

100%

0%

3.000

100%
0

0%

10.000

100/0

100%

0%

pm

100/0

0%

-

19

pm

750.000

355.000 150.000 400.000 150.000 406.000 150.000 481.000 160.000 400.000 150.000 400.000 150.000 400.000 150.000 400.000 150.000 400.000 150.000 400.000 150.000 400.000 150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

pm

pm

pm

pm

pm

Recreatie, toerisme en beleving
23

Communicatie rond water

23.1

Communicatie/stimulering duurzaam omgaan met water van particulieren

uitv

50/50

23.2

Communicatie protocol uitvoering maatregelen ikv waterplan

ond

100/0

24

Maatregelen Brede Structuur
Visie

25

boothelling 't Heen

Raming kosten maatregelen in BSV

-

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000
500

pm

pm

pm

pm

pm

150.000

Beheer en onderhoudsmaatregelen
26

Opstellen overeenkomst
overname onderhoud
stedelijk water. Overname
beheer

Opstellen overeenkomst overname secundair boezemwater

ond

50/50

Waterplan

27

Subsidie scan

Uitvoeren scan van maatregelenoverzicht voor subsidie kansen

ond

50/50

Waterplan

28

Wijkwerk

Kleinschalig onderhoud

uitv

29

Drainage

30

100% 100% 25.000 25.000

0%

2500

100/0

100%

-

5000

Opzetten beheer (extern)

100/0

100%

-

50.000

Beschoeiingen

Vervanging beschoeingen, voor beschoeiingen is een
beheerprogramma aanwezig

100/0

100%

-

31

damwanden en kademuren

opzetten beheer (extern)

100/0

32

damwanden en kademuren

vervanging damwand

100/0

33

HWA (hemelwaterafvoer)

opzetten beheer

100/0

34

HWA (hemelwaterafvoer)

Onderhoud

100/0
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0%

100%

20.000

-

50.000

-

213.000

-

30.000

-

2500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

213.000

213.000

213.000

213.000

213.000

213.000

213.000

213.000

213.000

213.000

3.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Waterketen en afkoppelen, Beheer en onderhoudsmaatregelen, Recreatie, toerisme en beleving

Gemeente Katwijk
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Financiën

RAMING INVESTERINGEN
TOTAAL

TOTAAL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

Waterkwantiteit

340.000

820.000

10.000

340.000

130.000

230.000

100.000

150.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waterkwaliteit

1.370.000

395.000

265.000

95.000

220.000

70.000

220.000

70.000

265.000

10.000

0

0

0

50.000

100.000

0

150.000

50.000

150.000

50.000

0

0

0

0

Grondwater

1.885.000

125.000

170.000

0

307.000

0

177.000

0

197.000

0

207.000

0

177.000

0

302.000

125.000

177.000

0

57.000

0

57.000

0

57.000

0

Waterketen en afkoppelen

5.547.000

1.660.000

385.000

150.000

1.205.000

150.000

436.000

150.000

511.000

160.000

430.000

150.000

430.000

150.000

430.000

150.000

430.000

150.000

430.000

150.000

430.000

150.000

430.000

150.000

172.000

12.000

13.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en
onderhoudsmaatregelen

2.827.500

32.500

395.500

27.500

241.500

500

242.500

500

243.500

500

243.500

500

243.500

500

243.500

500

243.500

500

243.500

500

243.500

500

243.500

500

SUBTOTAAL

12.141.500

3.044.500

1.238.500

615.500

2.106.500

453.500

1.178.500

373.500

1.319.500

273.500

1.030.500

150.500

850.500

200.500

1.075.500

275.500

1.000.500

200.500

880.500

200.500

730.500

150.500

730.500

150.500

Recreatie, toerisme en beleving

TOTAAL

15.186.000

RAMING INVESTERINGEN
DEKKING AANWEZIG
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit

1.854.000

TOTAAL

2.560.000

2009

1.552.000

2010

1.593.000

2011

1.181.000

2012

1.051.000

2013

1.351.000

2014

1.201.000

2015

1.081.000

2016

rijnland

881.000

2017

881.000

2018

2019

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

0

480.000

0

330.000

0

100.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

835.000

0

245.000

0

220.000

0

220.000

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grondwater

1.420.000

0

150.000

0

140.000

0

160.000

0

180.000

0

190.000

0

160.000

0

160.000

0

160.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

Waterketen en afkoppelen

5.217.000

0

355.000

0

1.175.000

0

406.000

0

481.000

0

400.000

0

400.000

0

400.000

0

400.000

0

400.000

0

400.000

0

400.000

0

22.000

0

13.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en
onderhoudsmaatregelen

2.693.000

25.000

313.000

25.000

238.000

0

238.000

0

238.000

0

238.000

0

238.000

0

238.000

0

238.000

0

238.000

0

238.000

0

238.000

0

SUB-TOTAAL

10.187.000

505.000

1.076.000

355.000

1.776.000

100.000

1.027.000

50.000

1.052.000

0

828.000

0

798.000

0

798.000

0

798.000

0

678.000

0

678.000

0

678.000

0

Recreatie, toerisme en beleving

TOTAAL

10.692.000

RAMING INVESTERINGEN
GEEN DEKKING AANWEZIG
Waterkwantiteit

1.431.000

TOTAAL

1.876.000

2009

1.077.000

2010

1.052.000

2011

828.000

2012

798.000

2013

798.000

2014

798.000

2015

678.000

2016

678.000

2017

678.000

2018

2019

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

340.000

340.000

10.000

10.000

130.000

130.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waterkwaliteit

535.000

500.000

20.000

95.000

0

70.000

0

70.000

115.000

15.000

0

0

0

50.000

100.000

100.000

150.000

50.000

150.000

50.000

0

0

0

0

Grondwater

465.000

125.000

20.000

0

167.000

0

17.000

0

17.000

0

17.000

0

17.000

0

142.000

125.000

17.000

0

17.000

0

17.000

0

17.000

0

Waterketen en afkoppelen

330.000

1.660.000

30.000

150.000

30.000

150.000

30.000

150.000

30.000

160.000

30.000

150.000

30.000

150.000

30.000

150.000

30.000

150.000

30.000

150.000

30.000

150.000

30.000

150.000

Recreatie, toerisme en beleving

150.000

12.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en
onderhoudsmaatregelen

134.500

7.500

82.500

2.500

3.500

500

4.500

500

5.500

500

5.500

500

5.500

500

5.500

500

5.500

500

5.500

500

5.500

500

5.500

500

1.954.500

2.644.500

162.500

260.500

330.500

353.500

151.500

323.500

267.500

278.500

202.500

150.500

52.500

200.500

277.500

375.500

202.500

200.500

202.500

200.500

52.500

150.500

52.500

4.599.000

RAMING INVESTERINGEN
AANTAL PM’s
Waterkwantiteit

423.000

TOTAAL

684.000

2009

475.000

2010

546.000

2011

353.000

2012

2013

653.000

2014

403.000

2015

403.000

2016

203.000

2017

150.500

203.000

2018

2019

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

gem

rijnland

6

5

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

Waterkwaliteit

1

11

0

0

0

0

0

0

0

1

Grondwater

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waterketen en afkoppelen

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recreatie, toerisme en beleving

9

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Beheer en
onderhoudsmaatregelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB-TOTAAL

17

16

0

0

0

0

2

0

1

33

0

Financiën Waterplan Katwijk

0

2

1
2

80

TOTAAL

253.000

gem

Waterplan 2008/2027 Gemeente Katwijk
Hoogheemraadschap Rijnland

SUB-TOTAAL
TOTAAL

0

2

1

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

2

3

3

2

3

1

1

1

1

1

6

5

6

5

2

2

2
3

Bijlage 1. Begrippenlijst
Actief peilbeheer
Peilaanpassing t.g.v. peilbesluit actief realiseren,
niet wachten totdat gewenste drooglegging door
maaivelddaling ontstaat .

Bergen, berging
Het (tijdelijk) opslaan van water in een gebied.
Reguliere berging vindt plaats in oppervlaktewater en in de bodem.

Afkoppelen
Afkoppelen van verharding van het rioolstelsel.
Doel is om schoon hemelwater niet langer via een
gemengd rioolstelsel naar de zuivering te voeren,
maar dit hemelwater te gebruiken (bijvoorbeeld
als huishoudwater) of ter plekke te infiltreren of
naar oppervlaktewater te voeren.

Berging in riool
Nuttige inhoud van een rioolstelsel uitgedrukt in
de nuttige inhoud (m3) dan wel gerelateerd aan
het daarop aangesloten verhard oppervlak (mm)

AWZI
Afvalwaterzuiveringsinstallatie in beheer van de
waterkwaliteitsbeheerder
Basisinspanning
De inspanning die de gemeente moet verrichten
om te voldoen aan het emissie-spoor. Hierbij moet
de emissie kleiner of gelijk zijn aan de emissie uit
het zogenaamde referentiestelsel; 7 mm berging,
0,7 mm/uur pompovercapaciteit en een bergbezinkbassin van 2 mm achter elke overstort
Basisrioleringsplan (BRP)
Plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater
en neerslag binnen een bepaald gebied dient te
geschieden
Bergbezinkbassins
Vuilreducerende randvoorziening in de riolering
met zowel een bergings- als een bezinkfunctie in
de vorm van een bak.
Bergbezinkleiding
Vuilreducerende randvoorziening met zowel een
bergende als een bezinkfunctie in de vorm van een
leiding

Bodemdaling
Daling van het maaiveld ten opzichte van N.A.P.,
ten gevolge van vooral zetting of klink van het
bodemmateriaal door oxidatie (veen) en / of verdichting (klei). De grondsoort (veen veel, klei weinig, zand niet) en de mate van ontwatering spelen
hierin een grote rol.

Flexibel peilbeheer
Peilbeheer waarbij het waterpeil zich zoveel mogelijk
beweegt tussen bepaalde boven- en ondergrenzen.
Komt het peil boven de bovengrens dan wordt water
afgevoerd, komt het onder de ondergrens dan wordt
water aangevoerd. Het doel is de inlaat van 'gebiedsvreemd' water met een ongewenste waterkwaliteit zo
veel mogelijk te voorkomen. Peilfluctuatie en bodemgebruik dienen wel op elkaar afgestemd te zijn. Flexibel peilbeheer beperkt de vraag naar inlaatwater in
droge tijden, het vermindert het tempo van bodemdaling (als de grondwaterstand gemiddeld hoger is)
en het kan de gebiedseigen waterkwaliteit helpen
beschermen. Een dergelijk peilbeheer kan strijdig zijn
met de wens een zo ruim mogelijke berging voor
extreme regenval in een gebied te realiseren.

Boezem/boezemwater
De boezem is het stelsel van met elkaar in open
verbinding staande vaarten en kanalen waarop
inliggende polders hun overtollige water lozen en
waaruit deze polders hun benodigde water kunnen betrekken. De boezem heeft een vast peil en
ligt hoger dan de polders. Het water uit de boezem
wordt afgevoerd naar het open water.
Boezemland
Het boezemland is het gebied waarvan het water
onder vrij verval op de boezem afwatert, zonder
tussenkomst van een gemaal.
Boezempeil
Het boezempeil is het gemiddelde peil waarop het
boezempeil wordt gehandhaafd. Dit is een gemiddeld peil van NAP –0,60 m (zomerpeil van NAP
–0,59 m en win-terpeil van NAP –0,60 m) of waar
dit in verband met de hoogteligging van bepaal-de
gronden voor een behoorlijke af- en aanvoer van
water nodig is, zoveel hoger of lager als het hoogheemraadschap bepaalt.
Drooglegging
Drooglegging is het hoogteverschil tussen het
oppervlaktewaterpeil en het maaiveld.
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Afvoeren
Het verwijderen van water uit een gebied.

Emissiespoor
Het emissiespoor houdt in dat aan de vuiluitworp
van riooloverstorten op het oppervlaktewater een
bepaald maximum wordt gesteld. Voor het voldoen
aan het emissiespoor moet de gemeente een
bepaalde inspanning doen, deze inspanning wordt
aangeduid met het begrip ‘basisinspanning’.
Gemeenten moeten in principe voor 2005 aan de
basisinspanning hebben voldaan. Maatregelen die
getroffen kunnen worden zijn onder meer vergroting
van de bergingscapaciteit (bergbezinkbassins) en
afkoppelen van verharding.
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Afvalwater
Verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen richt zich op het voorkomen van
milieuproblemen bij bouw, gebruik en sloop van
gebouwen en de gebouwde omgeving, nu en in de
toekomst.

Gebiedseigen water
Water met de kwaliteit die van nature voorkomt in
een gebied. Altijd een mengsel van verschillende herkomst: regenwater, grondwater (w.o. kwelwater van
uiteenlopende leeftijd en samenstelling), rivierwater
(in gebieden die ooit aan de natuurlijke overstromingsdynamiek van rivieren blootstonden, denk aan
oeverwallen). De kwaliteit en samenstelling van het
gebiedseigen water is voor een belangrijk deel bepalend voor de soort natuur en vegetatie die voorkomen.
Gebiedsvreemd water
Water met een kwaliteit die niet van nature voorkomt in een gebied.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Wettelijk verplicht rioleringsplan. Hierin worden
onder andere de voorzieningen omschreven die in
de gemeente aanwezig zijn voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater, de in de planperiode aan te leggen of te vervangen voorzieningen
en de gevolgen voor het milieu van de voorzieningen en aangekondigde activiteiten.
Gemengd rioolstelsel
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door
hetzelfde buizenstelsel worden ingezameld en
afgevoerd.
Gescheiden rioolstelsel
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door
afzonderlijk buizenstelsel worden ingezameld. Het
afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, het
regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het
oppervlaktewater dan wel geïnfiltreerd in de
bodem.
Grondwaterneutraal bouwen
Manier van bouwen waarbij de oorspronkelijke
grondwaterstanden (inclusief natuurlijke fluctuaties) worden gehandhaafd. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hierin de eis dat bij
toename van verharding maatregelen worden
getroffen om ook de oppervlaktewaterhuishouding neutraal te houden (water vasthouden en
bergen).
Horizontale berging
Bij horizontale berging wordt waterberging gecreëerd door een groter areaal voor oppervlaktewater
te reserveren. In oppervlaktewater kan per ha circa
10 maal zoveel water worden geborgen als in
grondwater.
Infiltratie
Het wegzakken van (regen)water in de bodem.
Inlaten
Het in een gebied laten stromen van water, meestal
met de bedoeling de waterstand in een gebied op
peil te houden, soms ook met de bedoeling om de
waterkwaliteit te verbeteren of aan te passen aan
gewenste productieomstandigheden, bijvoorbeeld
in geval van zoute kwel in een landbouwgebied.

Kwel
Grondwater dat omhooggestuwd wordt als gevolg
van potentiaalverschil of stijg-hoogteverschil
(≈drukverschil) tussen het gebied waar het grondwater inzijgt en waar het omhoog komt. Kwelwater kan zeer verschillende kwaliteiten hebben, niet
allemaal zijn ze gewenst.
Legger
Een bij besluit van de waterbeheerder vastgesteld
register van waterstaatswerken (bijvoorbeeld boezemwateren) met daarin per waterstaatswerk de
vereiste afmetingen, de onderhoudsplichtigen en
onderhoudsverplichtingen.
Maximaal
Toelaatbaar Risiconiveau MTR: Minimumkwaliteitsdoelstelling die aan een bepaalde in het water
voorkomende stof wordt gesteld.
Milieuvriendelijke oever
Een milieuvriendelijke oever is een oever waarvoor
materialen zijn gebruikt die zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van water,
bodem en lucht. Bij de materiaalkeus wordt ook de
mate van milieubelasting van het productieproces
van de verschillende materialen betrokken. Op een
milieuvriendelijke oever worden geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruikt.
Nationaal bestuursakkoord Water
Dit 'contract' tussen rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen omvat een pakket maatregelen
om de wateroverlast in Nederland aan te pakken.
De vier overheden leggen in het akkoord vast wat
op het gebied van regionaal waterbeheer moet
gebeuren, met welk tempo, wat het kost, en wie,
waarvoor verantwoordelijk is. In het bestuursakkoord is een programma van maatregelen afgesproken voor de korte termijn (2003-2007).

Polder/polderwater
Een polder is een gebied waarin het waterpeil
afwijkt van dat van de boezem en waar door middel van een gemaal het waterpeil zo laag wordt
gehouden zodat het land droog blijft.

Natuurvriendelijke oever
Oever die op natuurlijke wijze is ingericht of ontstaan met als doel een geleidelijke en brede overgang van nat naar droog zodat deze interessant is
voor flora en fauna. Dit kan ook de waterkwaliteit
verbeteren.

Pompcapaciteit
Som van droogweerafvoer (dwa) en de pompovercapaciteit (poc).
Pompovercapaciteit (Poc)
De theoretische regenwaterafvoercapaciteit
(pompcapaciteit minus de ).

Nautisch beheer
De zorg voor een vlotte en veilige afwikkeling van
het scheepvaartverkeer door het treffen van verkeersmaatregelen te water, conform de scheepvaartverkeerswet.

Randvoorziening
Een tot de riolering behorend op reductie van de
vuilemissie gerichte voorziening in of achter een
rioolstelsel (veelal ter plaatse van een overstort).

Nooduitlaat
Voorziening voor het lozen van afvalwater bij calamiteiten, vaak bij een gemaal.

Referentiestelsel
Een fictief stelsel conform CUWVO VI (7 mm berging, poc van 0,7 mm/uur en 2 mm randvoorziening achter elke overstort).

Onderbemalingen
Onderbemalingen zijn (kleine) verspreid liggende
peilgebieden binnen grotere peilgebieden. In een
polder zijn soms aanzienlijke verschillen in hoogteligging, bodemtype en grondgebruik. Deze verschillen en de diverse belangen van gebruikers in een
polder maken dat niet iedereen zich kan vinden in
het door het waterschap gehanteerde polderpeil.
Door het waterpeil plaatselijk te verlagen ontstaat
een grotere drooglegging.
Overstort
Voorziening dat bij regen het teveel aan rioolwater
(hemelwater al of niet verontreinigd met afvalwater) dat niet in het rioolstelsel kan worden geborgen,
loost op het oppervlaktewater.
Peilgebied
Een gebied waarbinnen één en hetzelfde waterpeil
(kunstmatig) wordt gehandhaafd.

Retentie
Vasthouden: het vertragen en/of verminderen van
de afvoer van water.
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Keur
Een verordening van de waterbeheerder waarin
een verzameling van geboden en verboden ten
aanzien van het waterbeheer is opgenomen en bij
overtreding waarvan bestuursdwang of strafbepalingen kunnen worden toegepast.

Piekberging
Piekberging wordt gebruikt om pieken die ontstaan door hevige regenbuien op te vangen (bergen) en daarna af te voeren naar de gemalen. De
situatie waarin een piekberging wordt gevuld zou
zo’n eenmaal per 10-25 jaar voorkomen. Locaties
voor piekberging moeten dus zoveel mogelijk leeg
zijn zodat ze zodra het nodig is gevuld kunnen
worden. (def. hoogheemraadschap van Rijnland).
Koppeling van seizoensberging en piekberging kan
waarschijnlijk wel.

Natuurlijk peilbeheer
Peilbeheer waarbij het waterpeil het natuurlijk seizoensverloop volgt, d.w.z. dat het zomerpeil lager is
dan het winterpeil. In polders wordt wel een maximum gesteld aan de peilstijging omdat anders de
polder onder water komt te staan. Aan het peil
wordt geen ondergrens gesteld. Natuurlijk peilbeheer beperkt de vraag naar inlaatwater in droge
tijden, het vermindert het tempo van bodemdaling
(als de grondwaterstand gemiddeld hoger is) en
kan de gebiedseigen waterkwaliteit helpen beschermen. Een dergelijk peilbeheer kan strijdig zijn met
de wens een zo ruim mogelijke berging voor
extreme regenval in een gebied te realiseren.
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Kaderrichtlijn water
De richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat in
Nederland de kwaliteit van het op-pervlakte- en
grondwater in 2015 op orde is.

Riooloverstort
Voorziening waardoor bij regen een teveel aan
rioolwater dat niet in het stelsel kan worden geborgen op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Schouw
Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of
aan de onderhoudsverplichtingen uit de keur en
legger wordt voldaan.

Seizoensberging
Het idee achter seizoensberging is dat het neerslagoverschot dat jaarlijks in Nederland valt, wordt
bewaard en benut voor droge perioden. De droge
periode is het zomerhalfjaar (meer verdamping en
gebruik van water dan neerslag) en het neerslagoverschot ontstaat in het winterhalfjaar (weinig
verdamping, veel neerslag). Een locatie die in gebruik
is voor seizoensberging (=voorraadvorming) is altijd
gevuld met water, soms meer (einde winter) en
soms minder (einde zomer) (def. hoogheemraadschap van Rijnland).
Vaarwegen
Oppervlaktewater waarvoor een vaarwegbeheerder
is aangesteld.
Vaarwegbeheer
De zorg voor het in stand houden van de scheepvaartwegen, de daartoe behorende kunstwerken en
de daarlangs gelegen oevers en oeverwerken, zoals
geregeld in de provinciale scheepvaartwegenverordening.
Vasthouden
In de trits van Waterbeheersplan 21e eeuw (‘vasthouden, bergen, afvoeren’) is dit het begrip dat doelt op
het op lokaal niveau zorgen voor voldoende ruimte
in het watersysteem om in droge tijden aan de
watervraag te voldoen zonder gebiedsvreemd water
in te laten. ‘Vasthouden van gebiedseigen water’.
Verbeterd gescheiden rioolstelsel
Gescheiden rioolstelsel waarbij een koppeling tussen het regenwaterafvoer (rwa) stelsel en het
droogweerafvoer (dwa) stelsel bewerkstelligt dat
het eerst afstromende en verontreinigde regenwater naar het dwa stelsel en de AWZI wordt afgevoerd. Pas na vulling van het rwa riool stort het in
het rwa stelsel aanwezige relatief schone rioolwater (regenwater) over op het oppervlaktewater.
Verticale berging
Bij verticale berging wordt waterberging gecreëerd door meer peilvariatie toe te laten. Hierdoor
kunnen op 1 ha meer kubieke meters water worden geborgen.
Vuilemissie
Hoeveelheid vuil die per tijdseenheid of per overstortgebeurtenis op het oppervlaktewater wordt
geloosd.
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Waterketen
Infrastructuur voor winning, productie en distributie van drinkwater en vervolgens transport, zuivering en lozing van gezuiverd afvalwater op het
oppervlaktewater.
Waterkwaliteitsbeheer
De zorg voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.
Waterkwaliteitsspoor
Voor het waterkwaliteitsspoor geldt dat na het
bereiken van de basisinspanning (zie emissiespoor) de resterende vuiluitworp uit het rioolstelsel op het oppervlaktewater geen belemmering
mag zijn voor het bereiken van de gewenste waterkwali-teit. De emissies uit het rioolstelsel worden
getoetst aan de waterkwaliteitsdoelstelling van
het ontvangende water. Voldoet het niet dan moeten boven op de basisinspanning nog aanvullende
maatregelen worden getroffen.
Waterkwantiteitsbeheer
De zorg voor het op peil houden van het oppervlaktewater.

Het waterbeleid in de gemeente Katwijk
beweegt zich binnen de kaders van het vigerend
Europees, nationaal, regionaal en gemeentelijk
(water)beleid. Vanuit het rijk is de afgelopen jaren
een omdenken in de omgang met water in gang
gezet. Daarbij komt dat het rijksbeleid de komende
jaren in de pas moet gaan lopen met het in Europees verband geformuleerde waterbeleid. Deze
ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor het
Waterplan Katwijk.
Onderstaand worden de belangrijkste aspecten uit het beleid op het gebied van water op rijksniveau en regionaal niveau behandeld. Per niveau
worden de belangrijkste aanknopingspunten voor
het Katwijkse watersysteem weergegeven.

Wateropgave
De maatregelen die moeten worden getroffen om
de kans op wateroverlast tot het overeengekomen
risiconiveau te beperken. Wateroverlast kan optreden door oppervlaktewater dat buiten de oevers
treedt, door een overbelasting van de riolering en
door te hoge grondwaterstanden. In het nationaal
bestuursakkoord water (NBW) zijn werknormen
opgenomen voor het risico op wateroverlast,
gekoppeld aan de functie van het gebied. De provincie stelt de normen (risiconiveau) definitief
vast.
Wateroverlast
Verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van
overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering (Normen voor waterbeheer, geciteerd door
de commissie waterbeheer 21e eeuw).

Landelijk en Nationaal beleid
De belangrijkste beleidslijnen met betrekking
tot dit waterplan zijn in de volgende nota’s of wetten vastgelegd:
- Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

Watersysteem
Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken
alsmede de daarin levende organismen.
Zelfreinigend vermogen
Water kan zichzelf zuiveren: biologische processen
in het water breken vervuilende stoffen af. Dit
gebeurt door (aërobe) bacteriën die met behulp
van zuurstof uit de lucht afvalstoffen oxideren en
daarmee onschadelijk maken. Het zelfreinigend
vermogen kan worden vergroot door de aanwezigheid van waterplanten te bevorderen, de verblijftijd (berging) te vergroten en de zuurstofinbreng
te verbeteren (stroming, waterplanten, lichttoetreding).
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Water op straat
Water op straat is een (berekend) waterpeil in de
riolering dat hoger is dan het plaatselijke maaiveld- of putdekselniveau. In de praktijk zal ‘water
op straat’ zich vaak beperken tot plasvorming van
een beperkte omvang en duur. In principe worden
woningen ruim boven straatpeil gebouwd om bij
het optreden van ‘water op straat’, overlast van
water in woningen te voorkomen.

Waterneutraal bouwen
Vinden er in een plangebied ruimtelijke ontwikkelingen plaats waarbij het verhard oppervlak toeneemt en/of het waterbergend vermogen afneemt,
dan moeten maatregelen worden genomen om de
negatieve effecten van deze ruimtelijke ontwikkelingen op de waterhuishouding te voorkomen. Uitgangspunt is dat deze maatregelen plaatsvinden
in het plangebied zelf.
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Watergebiedsplan
In een watergebiedsplan bekijkt Rijnland het integrale watersysteem en stelt in samenspraak met
het gebied een pakket maatregelen voor. Tijdens
de inventarisatiefase, die wel meer dan een jaar
duurt, worden knelpunten en kansen op het gebied
van (grond)waterkwaliteit en –kwantiteit voor het
gehele plangebied verzameld.

Het NBW is op 2 juli 2003 door de relevante
partijen ondertekend. Het NBW heeft als doel om
in 2015 de watersystemen in Nederland op orde te
hebben en daarna op orde te houden anticiperend
op veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en
toename verharding. Het NBW bevat:
- taakstellende afspraken over veiligheid, wateroverlast (te veel) en procesafspraken ten aanzien
van watertekorten, verdroging, verzilting (te weinig water), water(bodem)kwaliteit, sanering
waterbodems (te vies water), ecologie (ecologisch
te arm water).

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft
betreffende taakstelling en procesafspraken “ingebouwd” in haar Waterbeheerplan 2006 (zie verder).

Kaderrichtlijn Water (KRW)
Het Europese Parlement heeft eind 2000 de
Kaderrichtlijn Water vastgesteld. De Kaderrichtlijn
verplicht waterbeheerders tot actie om voor 2015
de waterkwaliteit verder te verbeteren en beschermen. De Richtlijn gaat uit van een indeling in
(internationale) stroomgebieden. Voor Nederland
zijn dit het stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde
en Eems.
De KRW doelstellingen zijn resultaatsverplichtingen. Lidstaten zullen afgerekend worden en
kunnen boetes opgelegd krijgen wanneer ze niet
aan de normen voldoen. Het is mogelijk dat deze
boetes doorberekend worden aan regionale of
lokale overheden. In 2008 zijn de doelen van de 45
zogenaamde “waterlichamen” gedefinieerd en zullen eind 2009 definitief vastgesteld worden.

Flora en Faunawet
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in
werking getreden. Deze wet regelt de bescherming
van soorten. In de Flora- en faunawet is het soortenbeschermingsdeel van de Habitatrichtlijn en
Vogelrichtlijn geïmplementeerd evenals het CITESverdrag. De wet heeft betrekking op onder meer
beheer en schadebestrijding, jacht, handel en bezit
en overige menselijke activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten.

Wet gemeentelijke
watertaken
De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is een Nederlandse wijzigingswet
die de taken van gemeenten ten aanzien van de
afvoer van regenwater en grondwater regelt. De wet
bevat onder meer de nieuwe rioolbelasting (de rioolheffing ter vervanging van het rioolrecht), waarmee
de gemeenten de aanleg en het beheer van de riolering betaalt. Ook definieert en verheldert de wet de
taak van gemeenten voor wat betreft afvloeiend
hemelwater en grondwater. Daarmee verduidelijkt
het ook de rolverdeling van gemeente, waterschap,
provincie en - heel belangrijk - de burger (perceeleigenaar). Gemeenten krijgen via een zorgplicht een
formele rol toegekend in de aanpak van stedelijke
grondwaterproblemen. Het gemeente-lijke grondwaterbeleid wordt in de toekomst in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opgenomen. Het GRP krijgt
hiervoor wettelijk een bredere grondslag.
De wet trad op 1 januari 2008 in werking. Voor
invoering van de rioolheffing geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2010. Gemeenten moeten verder
binnen 5 jaar na inwerkingtreding een 'verbreed'
GRP (gemeentelijk rioleringsplan) vaststellen.
Op termijn gaat deze wet op in de nieuwe
Waterwet.

Integrale Waterwet per 2009
Acht bestaande wetten voor het waterbeheer in
Nederland worden vervangen door één Waterwet.
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert het de samenhang
tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan
kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van
regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.
Door de Waterwet zijn waterschappen, gemeenten

De huidige zes vergunningstelsels op het gebied
van water worden gebundeld in de nieuwe Waterwet. Voor de burger en het bedrijfsleven wordt het
bovendien gemakkelijker gemaakt een vergunning
aan te vragen. Er komt namelijk één overheidsloket
voor zowel de watervergunning als de omgevingsvergunning van het ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Beleidsvisie Recreatie
Toervaart in Nederland 2000
– Stichting Recreatietoervaart
Nederland

Waterbeheerplan Rijnland
In 2006 is het Waterbeheerplan 2006-2009
(WBP3) vastgesteld. Voor de korte termijn (planperiode 2006-2009) bevat het plan concrete maatregelen gericht op het oplossen van de huidige
knelpunten en een visie voor de middellange termijn. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft
voor verschillende onderwerpen beleid ontwikkeld,
onder de noemer:
- Veiligheid tegen overstromingen
- Voldoende water en
- Gezond water.
Met name de aanpak en het realiseren van de
doelstellingen uit het NBW (vertragen, bergen en
afvoeren) en de KRW (resultaatsverplichting om
voor 2015 de morfologie en de ecologie van het
water op orde te hebben) spelen een belangrijke
rol.

Relevante doelstellingen:
- Wegwerken van de knelpunten in het basistoervaartnet
- Via water openleggen van de Nederlandse verscheidenheid aan landschappen, steden en dorpen
- I ntegreren van toervaartontwikkelingen met toerisme en recreatie, cultuurhistorie, natuur- en
milieu, beroepsvaart ed. (bevorderen afstemming
en samenhang)
Hoofdpunten algemeen:
- G
 roei toervaartvloot ± 1% per jaar; economische
betekenis recreatievaart is groot
-U
 itgaande van potenties van watersportgebieden ontwikkelingsvisies opstellen voor vaargebieden waarin geïntegreerd de ontwikkelingen
van een regio worden gepland
- I n de BRTN worden hoofdroutes voor de recreatievaart aangegeven, het Basistoervaartnet. Het
vaarwater wordt hierbij onderverdeeld in onderstaande categorieën met criteria ten aanzien van
doorvaartafmetingen en bedieningstijden kunstwerken. Deze worden in hoofdstuk 5 besproken.
Verbindingswater:
AZM : Zeil- en motorbootroute
AM : Motorbootroute
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De zwemwaterrichtlijn van 1976 is vanwege
veranderingen in wetenschap en technologie en
ervaringen met het beheer herzien en aangepast
aan de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen
en (recreatief) gebruik van het water.

Ontsluitingswater:
BZM : Zeil- en motorbootroute
BM : Motorbootroute
CM : Motorbootroute met doorvaartbeperkingen
in diepgang
DM : Motorbootroute met doorvaartbeperkingen
in diepgang en hoogte
- In de BRTN worden recreatief-toeristische vaargebieden onderscheiden waar integratie vantoervaart met droge recreatie, landschap,
cultuurhistorie en natuur kan plaatsvinden.
- Met betrekking tot veiligheid wordt aangegeven
dat alternatieve routes voor de recreatievaart
moeten worden ontwikkeld waar knelpunten
optreden met beroepsvaart.

en provincies beter in staat wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook
voorziet de wet in het toekennen van functies voor
het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op
basis van de functie worden eisen gesteld aan de
kwaliteit en de inrichting van het water.
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Zwemwaterrichtlijn EU

Rioleringsbeleid
Rijnlands beleid voor lozingen vanuit de riolering is vastgelegd in de Tweede Rioleringnota
(2003) met begeleidende brief. Het geeft aan
waarop de plannen voor de basisinspanning en
het waterkwaliteitsspoor worden getoetst. Dit
beleid is uitgangspunt voor het verlenen van overstort- en aansluitvergunningen.
Afkoppelen van verhard oppervlak
Rijnlands beleid is aangegeven in de Beleids
nota afkoppelen (2003) en de Beslisboom afkoppelen (2004). De nota onderbouwt het stimulerings-

beleid dat Rijnland voert en de beslisboom geeft
aan welke eisen worden gesteld aan het afkoppelen van verschillende typen verharding.

Beleidskader overname
beheer en onderhoud water
Overname onderhoud stedelijk water
Rijnland is voornemens, voor 2015 conform
het WBP2006, het onderhoud in stedelijk gebied
over te nemen. Het betreft watergangen gelegen
binnen de bebouwde kom die deel uitmaken van
het watersysteem. Voor het watersysteem binnen
de bebouwde kom is het doel eenduidige verantwoordelijkheid naar burgers en optimalisatie van
het watersysteem tegen de laagst maatschappelijke kosten.
De volgende watergangen in stedelijk gebied worden overgenomen:
-S
 ecundaire boezem watergangen (zoals opgenomen in de legger)
-w
 ateren van het polderstelsel met een duidelijke
waterhuishoudkundige functie.
De voorwaarden en afbakening zullen vastgesteld worden door de VV.

Overname primaire
boezemwateren
(met regionale functie)
Van primaire boezemwateren met een regionale functie neemt Rijnland de onderhoudsplicht
over. In de Legger van de boezemwateren zijn deze
boezemwateren aangegeven.

Overname beheer van
ontpolderde gebieden
Overname van beheer van watergangen die
deel uitmaken van eerder ontpolderde gebieden:
Formeel ligt het beheer van deze gebieden reglementair al bij Rijnland maar feitelijke overname
van het beheer van deze gebieden zal nog moeten
plaatsvinden.
Beleid zal nog worden vastgesteld.

Subsidie regeling en handreiking natuurvriendelijke oevers
Om de WBP-doelstelling “stimuleren aanleg
van natuurvriendelijke oevers (NVO) door derden”
te realiseren is een subsidieregeling opgesteld die
geldt voor de planperiode 2006 tot en met 2008.
Na deze periode wordt de regeling geëvalueerd. In
2009 zal een nieuwe, zonodig aangepaste subsidieregeling van kracht worden.

Provincie Zuid-Holland
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
Verschillende werkgroepen hebben per sector
streefbeelden opgesteld, waarin bestaand beleid
en ontwikkelingen beknopt worden beschreven.
Deze streefbeelden geven een visie per beleidsveld
en kansen en knelpunten waar ze andere sectoren
raken en vormen sectorale bouwstenen voor de
integrale discussie over de RSV. Het Dagelijks
Bestuur heeft de streefbeelden Groen/Blauw,
Milieu, Mobiliteit, Wonen en Economie vastgesteld. Met de vaststelling door het DB van de streefbeelden wordt deze fase afgerond. De streefbeelden
zijn sectorale bouwstenen voor de integrale discussie over de RSV.

Holland Rijnland kiest koers
- van profielschets naar regionale structuurvisie Het profiel van de regio is een eerste richtinggevende stap naar een structuurvisie waarin keuzes
gemaakt worden voor de regio. De samenhang tussen de drie grote deelgebieden van de regio: bollen,
kust, stedelijk gebied en veenweidegebied zullen
met de structuurvisie verbeteren. In de structuurvisie is het nadrukkelijk niet de bedoeling om elke bijzonderheid van gemeenten een plek te geven. Het
gaat juist om de eigen posi-tie van de regio en datgene wat de regio onderscheidt van anderen. Een
internationaal topmilieu, waar het goed wonen,

Rioleringsbeleid
Verordening betreffende de aansluiting van percelen
op het gemeentelijke riool 1998
In deze verordening is de aanleg, eigendom,
onderhoudsplicht en kosten voor de aansluiting
van percelen op het gemeentelijke riool geregeld.
Deze verordening is vastgesteld door de “oude”
gemeente Katwijk en is ook van kracht in voor de
huidige gemeente.

Voor Katwijk speelt:
de As Leiden-Katwijk (Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Voorschoten en Oegstgeest); Om zeker te zijn dat ook toekomstige
generaties kunnen genieten van een open bollenen veenweidegebied, heeft Holland Rijnland
daarom gekozen voor verstedelijking in de As Leiden-Katwijk. Die keuze is echter alleen mogelijk als
tegelijkertijd wordt gezorgd voor een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. Het
westelijk deel van de regio is echter lastiger bereikbaar. Hier moeten de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn verbetering in brengen.

Gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010
Door de gemeente Katwijk is een rioleringsplan opgesteld voor de periode van 2006-2010. Dit
plan is het resultaat van het harmoniseren van de
GRP’s van de drie oude gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
De volgende onderdelen en thema’s, incl. financiële
onderbouwing worden uitgewerkt in het waterplan.
- Grondwaterproblematiek;
- Afkoppelen;
- Waterkwaliteit oppervlaktewater.
- Maatregelen in het kader van de KRW.

Nota regels voor ruimte
De provincie stelt voorwaarden aan proces en
inhoud van ruimtelijke plannen. Op ruimtelijke
plannen en besluiten (structuurplannen, bestemmingsplannen en artikel 19 lid 1 vrijstellingen) is de
watertoets van toepassing, conform het gestelde
in artikel 10BRO. Bestemmingsplannen dienen een
waterparagraaf te bevatten. Initiatiefnemers van
ruimtelijke plannen moeten in een vroegtijdig stadium van de planvorming de waterbeheerders(s)
betrekken. De initiatiefnemer vraagt de waterbeheerder om een wateradvies. In de waterparagraaf
worden de uitkomsten van het overleg met de
waterbeheerder opgenomen. De waterparagraaf
bevat de volgende elementen:
- een

omschrijving van de te verwachten effecten
van de ruimtelijke ingreep op de waterkeringszorg en de waterhuishouding. Het inundatierisico en de consequenties voor de waterkwantiteit,
de waterkwaliteit en de riolering worden behandeld;
-e
 en beschrijving van de wijze waarop de initiatiefnemer het wateradvies van de waterbeheerder heeft verwerkt. Indien wordt afgeweken van
het wateradvies dient daarvoor een motivering te
worden opgenomen;
-e
 en beschrijving van de wijze waarop het wateradvies vertaald wordt naar de plankaart en voorschriften.

Het reguliere onderhoud is van belang voor de
continuïteit in het functioneren van het gehele
rioolstelsel en het optimaliseren van het rioleringsbeheer. Van belang hierbij is dat de juiste balans
gevonden wordt tussen kosten en baten.
Het rioolrecht wordt gebaseerd op het waterverbruik, hetgeen inhoudt dat een basistarief wordt
geheven voor de eerste 250 m3 water met een apart
tarief per extra volle eenheid van 150 m3. 90 % van de
totale rioleringskosten worden door berekend via
het basistarief, de overig 10% via het extra tarief.
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Deze nota is 15 september 2004 vastgesteld.
Hierin wordt zowel het waterbodembeleid als het
voortschrijdend meerjaarlijks baggerprogramma
gepresenteerd.

Gemeentelijk beleid

werken en recreëren is. De ambities van de regio
Holland Rijnland zijn groot. De komende jaren moeten die vorm krijgen. De regionale structuurvisie is
hiervoor een belangrijk instrument. Het is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de regio tot 2015, met een doorkijk naar
2020. De regio is er klaar voor.
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Baggernota 2004

Groenbeleid
Voor de “nieuwe”gemeente Katwijk is nog
geen groenbeleidsplan vastgesteld. Dit wordt in
2009 verwacht. Het groenbeleidsplan van de oude
gemeente Katwijk wordt momenteel gehanteerd.
De reden voor het nog niet actualiseren van het
groenbeleid is het tot stand komen van de VORK.
Dit groenbeleidsplan geeft een visie op het openbaar groen, zorgt voor samenhang tussen diverse
wenselijke ingrepen en geeft richting aan toekomstige renovaties,(her)inrichtingen, omvormingen
en eventuele uitbreidingen van het openbaar
groen. De wens tot visie en samenhang heeft
geleid tot een beleidsmatige aanpak, waarbij als
uitgangspunt zijn ge-hanteerd; het duurzaam in
stand houden en ontwikkelen van de groenstruc-

tuur, het optimaliseren van de ge-bruikswaarde,
sierwaarde, natuur- en milieuwaarde en de technische kwaliteit van het openbaar groen.
De waarde van groen in relatie tot natuur en
milieu is constant in ontwikkeling. Aanbrengen en
ontwikkelen van natuurwaarden in het openbaar
groen levert een bijdrage aan de verbetering van
het milieu. Het bieden van de juiste omstandigheden is daarbij een belangrijk aspect. Openbaar
groen, vooral in combinatie met oevers, kan een
wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van de natuur. Binnen de aanwezige en nog te realiseren groenstructuur van Katwijk wordt ruimte
geboden aan flora en fauna. In aansluiting op de
ecologische hoofdstructuur van Katwijk wordt,
daar waar mogelijk en vooral langs oevers van
watergangen, natuurontwikkeling gestimuleerd.
Onkruidbestrijding in Openbaar groen
Ten aanzien van het toepassen van onkruidbestrijding in groen mag dit over het algemeen beperkt
getolereerd worden. Tot op heden wordt beperkt
gebruik gemaakt van chemische middelen bij de
bestrijding van onkruid. De milieubelasting op het
gebied van bodemverontreiniging moet bestreden
worden voor het behoud van een gezond leefklimaat. Uitgangspunt ten aanzien van de onkruidbestrijding in openbaar groen is om het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen te minimaliseren
en geleidelijk over te gaan op alternatieve oplossingen. Deze dienen gezocht te worden in de wijze van
aanleg van nieuwe groenvoorzieningen en onderhoud van bestaande beplantingen.

Visie Openbare Ruimte
Katwijk
In 2007 is de visie op de inrichting van Openbare Ruimte Katwijk vastgesteld, de zogenaamde
VORK. In de VORK wordt uiteen gezet hoe de
gemeente Katwijk, in overleg met de inwoners wil
omgaan met de openbare buitenruimte en welk
belang er wordt gehecht aan de openbare ruimte.
Dit in het perspectief van een aantrekkelijke openbare ruimte maar met oog voor realistische doelen
en keuzes. In de VORK worden de volgende speerpunten gehanteerd:
- Van buiten naar binnen
- Regie over de Ruimte
- Organisatie op orde
- Heldere keuzes.

Voor het maken van beleid is een baggerplan
opgesteld. Bij dit baggerplan is alleen rekening
gehouden met de hoeveelheden baggerspecie van
het achterstallige onderhoud. Doel is de afwatering verbeteren, maar ook de water- en waterbodemkwaliteit positief te ontwikkelen.
Door het opstellen van het baggerplan is een
beter inzicht verkregen in de hoeveelheid aanwezige baggerspecie, kwaliteit, verwerkingsmogelijkheden en benodigde budgetten om de
werkzaamheden te laten uitvoeren.
De wijze van verwerking is klasse 1 vrij verspreiden, hergebruiken en biologisch reinigen,
klasse 2 op de kant zetten, hergebruiken en biologisch reinigen, klasse 3 hergebruiken en biologisch
reinigen, klasse 4 storten.
Omdat er op dit moment geen mogelijkheden
zijn voor verwerking van baggerspecie in de
gemeente Katwijk, nemen de kosten sterk toe
doordat de verwerking elders dient te gebeuren. Of
binnen de Gemeente Katwijk een tijdelijk depot
kan worden ingericht voor het indrogen, rijpen en
biologisch reinigen zal nader onderzocht moeten
worden.
Bij de keuze voor de ontwikkeling van de verwerking is het volgende van belang:
- Het realiseren van de afzet van klasse 1 materiaal
binnen de gemeente Katwijk
- Onderzoek uitvoeren naar de biologische afbreekbaarheid van de baggerspecie.
- Het opzetten van een monitoringsprogramma
om de slibaanwas ( 1 x per jaar) en kwaliteitsontwikkeling (1x in de 3 jaar) van de waterbodem te
kunnen volgen. Hierdoor kunnen de toekomstige
kosten beter worden ingeschat.
- Nader onderzoek te laten uitvoeren om de begrenzing van klasse 3 / 4 in horizontale en verticale
richting in de watergangen vast te leggen. Ook is
het aan te bevelen de hoeveelheid klasse 3 / 4 specie nauwkeuriger te bepalen.
- Het aanmelden in het kader van artikel 26 van de
Wet bodembescherming (Wbb) van de lokaties
met klasse 4 specie en het aanvragen van een
ontheffing van een saneringsplan bij de Provincie
Zuid-Holland.

Bodemprogramma
2006-2009

De gemeente Katwijk hanteert voor duurzaam
bouwen bij nieuwbouwwoningprojecten het
“Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen”van de
Stichting Bouwresearch. Voor duurzaam bouwen
is de ‘handleiding gemeentelijke checklist duurzaam bouwen” van toepassing.

Doelstelling van de rijksoverheid is om alle locaties met ernstige bodemverontreiniging uiterlijk in
2030 gesaneerd te hebben, dan wel beheersbaar te
maken. Het is aan de gemeente zelf om de bodemkwaliteit in het stedelijke gebied in overeenstemming te brengen met de aanwezige of gewenste
functie. Voor het oplossen van de werkvoorraad van
nog te saneren locaties geeft het rijk de gemeentes
door middel van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) de ruimte om eigen ambities te
stellen in relatie tot de maatschappelijke dynamiek.

Milieu beleidsplan 2003-2006
In het milieu beleidsplan zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Relevante zaken voor het
waterplan zijn de items Bodem en (Grond)water.
Hierin is onder andere opgenomen het functiegericht uitvoeren van bodemsaneringen, uitvoering
geven aan het bouwstoffenbesluit, het uitvoeren
van maatregelen binnen het kader van het
gemeentelijk rioleringsplan, het uitvoeren van het
baggerprogramma, mogelijkheden bezien bij aanleg van natuurvriendelijke oevers, het wijzigen van
het strooisysteem voor gladheidbestrijding, het
opstellen van een waterplan en meewerken aan
het project Bodem in Beeld 2005.

Bij de overheidssaneringen in het ‘stedelijk‘
gebied zijn de provinciale uitvoeringstaken overgedragen aan de gemeente. De ISV-bodemmodule van
de gemeente voor de periode 2005-2009, is opgesteld als onderdeel van het Meerjaren ontwikkelingsprogramma 2005-2009 (MOP).Het gemeentebestuur
is in 2005 over de inhoud van deze module geïnformeerd bij de vaststelling van het MOP.
		
Op 1 januari 2006 is de gewijzigde Wet bodembescherming in werking getreden. In de wet is de
gewijzigde koers voor bodemsanering, zoals hierboven beschreven vastgelegd. Daarnaast bevat de
wet een aanpassing van aanvulling op bepalingen,
die van belang zijn voor handhaving en sanering
door derden. In het bodemprogramma is een activiteitenplanning opgenomen.

Voor wat betreft de items Groen en Natuur
zijn onder andere relevant, het invoeren van ecologisch onderhoud, geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken in openbaar groen, voor het
bestrijden van onkruid op verhardingen kiezen
voor milieuvriendelijke methode waardoor de
milieubelasting wordt teruggedrongen.

Bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan Katwijk
Het doel van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan is om binnen de
gemeente Katwijk bij grondverzet op zorgvuldige
wijze gebruik te kunnen maken van de Vrijstellingsregeling grondverzet. Hergebruik van sterk
verontreinigde grond moet voorkomen worden en
het ‘stand-still’ principe van de bodemkwaliteit op
de schaal van bodemkwaliteitszones gehandhaafd.
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Voor de “nieuwe” gemeente Katwijk is nog
geen baggerbeleid vastgesteld. Het baggerbeleid
van de oude gemeente Katwijk wordt momenteel
gehanteerd.

Leidraad Duurzaam Bouwen
bij nieuwbouwwoningen
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Baggerbeleid

Concept Brede structuurvisie 2005 – 2020
Waar voorheen andere grote gemeenten en
overheden het beleid van de drie oorspronkelijke
kernen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg sterk
beïnvloedde, wil Katwijk nu meer een eigen stempel drukken op alles wat er zich binnen de gemeentegrenzen afspeelt. Hiervoor is het wel nodig dat je
als gemeente duidelijk weet wat je wilt. De Brede
Structuurvisie is daar een handleiding voor. Het
geeft richting aan de volgende 10 thema’s:
- wonen
- verkeer en vervoer
- bedrijvigheid en glastuinbouw
- toerisme en recreatie
- detailhandel in Katwijk
- sport en cultuur
- zorg en welzijn
- onderwijs en educatie
- groen en water
- milieu

Voor het thema groen en water heeft Katwijk
de volgende opgaven geformuleerd:
-H
 et creëren van een samenhangende groenblauwe structuur, zowel binnen als buiten haar
bebouwd gebied, van een landschappelijke, ecologische en recreatieve en waterbeheertechnische betekenis. Het in dat belang versterken van
de ecologische verbindingen, zowel op regionaal
als lokaal niveau. Het toevoegen en reserveren
van groen in bestaand bebouwd gebied.
-H
 andhaven beschermde status natuurgebieden.
Het ontwikkelen van de Mient/Kooltuin als landschapspark en bufferzone tussen de zuidduinen
en de stadsuitbreiding. Het ontwikkelen van de
zuidrand van het voormalig marinevliegkamp als
landschapspark en ecologische zone, met gebruikmaking van de waterbergingsopgave. Het creëren
van een duurzaam en veilig watersysteem.
-R
 uimte bieden voor waterberging Het integreren
van water, groen en stedelijke functies, ondermeer door vaarcircuits te realiseren, het verbeteren van de zeewering, waarbij de zeewaartse
oplossing van de kustverdediging voor Katwijk de
voorkeur heeft.
De waterambitie is op kaart aangegeven

Collegebeleidsprogramma
2006 – 2010 Samen aan de
slag
In deze collegeperiode wordt extra aandacht
geschonken aan duurzaamheid en leefbaarheid.
Dit betekent dat wij ons niet alleen richten op wat
wettelijk minimaal verplicht is. Uitgangspunt is
een integrale aanpak dwars door alle programma's
heen. Een beleid gericht op duurzame ontwikkeling voor mens, (leef)milieu en natuur, uitgewerkt
aan de hand van de triple P benadering: People,
Planet en Profit.
People, Planet en Profit vormen de drie invalhoeken voor duurzame ontwikkeling. Het gaat
hierbij om de sociale, ecologische én economische
dimensies van ontwikkeling in samenhang en
evenwicht te brengen. Alleen zo kunnen de huidige
generaties (hier en elders in de wereld) gezond, veilig en in welvaart leven met behoud van de mogelijkheden voor toekomstige generaties om dat ook
te kunnen doen.
People staat voor de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving, door gezamenlijk vorm te

Profit staat voor duurzame vooruitgang. Werkgelegenheid in bedrijven die bijdragen aan het
brede perspectief van duurzame ontwikkeling. Een
gemeente als voorbeeld van een duurzame onderneming, met alle zorg voor haar gebouwen, afvalbeheer en gebruikte materialen die daarbij hoort.
Een gemeente die bedrijven en haar burgers
betrekt bij het duurzaam beheer van financiële
reserves, die duurzaam inkoopt en daarbij geen
producten gebruikt die bijdragen aan kinderarbeid
of vernietiging van het milieu. Maar ook een
gemeente die zorgt voor een duurzame inrichting
van haar omgeving, zodat ze in haar ruimte-lijke
ordening ook perspectieven biedt voor de natuur.
Deze benadering valt moeilijk in één bepaald programma onder te brengen. Het thema duurzaamheid wordt vanuit het programma milieu
geagendeerd voor doorwerking binnen de andere
programma’s. Het gemeentelijk milieubeleidsplan
moet worden aangepast op deze nieuwe ambitie
van duurzaamheid. De processen worden geborgd
in het Gemeentelijke Milieumanagement Systeem
dat thans in ontwikkeling is. Op deze wijze zal van
een integraal duur-zaamheidbeleid sprake zijn.

Water
Ten aanzien van het aspect Water blijft Katwijk samen met partners onze aandacht richten
op de kustveiligheid in relatie tot de ruimtelijke

Inventarisatie van het
watersysteem
(“Inventarisatie Waterplan Katwijk”, februari 2007
/ geactualiseerd in juni 2008)
Visie en doelen voor het water in Katwijk
( “Visie Waterplan Katwijk”, februari 2007/geactualiseerd in juli 2008)

Wat is er aan de hand?

Visiedocument Waterplan Katwijk
Oranjewoud,

Bij waterkwaliteit en –kwantiteit moet duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Extra aandacht is nodig voor voldoende compensatie van
oppervlaktewater bij uitvoering van de bouwopgave. Het afkoppelen van regenwaterafvoer van
het rioolsysteem moet worden verbeterd. De kwaliteit van het zeewater direct aan de kust moet
weer gaan voldoen aan de normen om in aanmerking te komen voor de Blauwe Vlag. Daartoe is
overleg nodig met de waterkwaliteitsbeheerder.

Grondwatermodel Katwijk
Wareco Amsterdam B.V., januari 2006
Afkoppelbeleid Katwijk
Gemeente Katwijk, februari 2007
Rapportage bakmodelberekening gemeente
Katwijk
Gemeente Katwijk, februari 2007
Principe Profielen Natuurvriendelijke oevers
SLAG B.V., maart 2008

Wat willen we bereiken?
a. Schoon oppervlaktewater.
b. Voldoen aan de normen om jaarlijks de Blauwe
Vlag toegekend te krijgen.

Zwemwaterkwaliteit Katwijks kanaal, Onderzoek
en analyse bronnen van fecale verontreiniging
Grontmij, juli 2007

Wat gaan we daarvoor doen
en wat levert het op?

Communicatieplan Waterplan Katwijk
Gemeente Katwijk & hoogheemraadschap van
Rijnland, november 2006

Waterpartijen In 2008 is het aantal klachten m.b.t.
drijfvuil verminderd met 40%.
-R
 ioleringenplan In 2006 is het geharmoniseerde
GRP 2006-2010 vastgesteld.
-w
 aterplan In 2007 is een waterplan vastgesteld.
-A
 fkoppelen regenwaterafvoer In 2008 is minimaal 20% van het te reconstrueren of nieuw aan
te leggen openbaar gebied niet meer aangesloten op het riool.

Maatregelenplan watersysteem Rijnsburg-noord
Ingenieursbureau BCC, juni 2004
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Planet staat vooral voor duurzaamheid in de
tijd. De capaciteit van de aarde en haar atmosfeer
om grondstoffen te leveren en afval en vervuiling
op te vangen is eindig. Gemeentelijk klimaatbeleid,
gericht op energiebesparing en het stimuleren van
duurzame energie, kan een belangrijke bijdrage
leveren aan zorg voor de aarde. Ook zaken als duurzame stedelijke ontwikkeling, duurzaam bouwen,
duurzaam ondernemen en ecologisch groen
beheer vallen hier binnen. Ook duurzaam
waterbeheer, gericht op de gevolgen van de klimaatverandering, vraagt om investeringen in de
diepte.

Bijlage 3.
Achtergrondstudies

kwaliteit. Het moet duidelijk worden wat we aan
de knelpunten gaan doen. Onderzoek naar een
zeejachthaven wordt hierbij betrokken. Bovendien
willen we ons met het waterschap inspannen voor
een goede beheersing van waterkwaliteit en
waterkwantiteit. Het waterplan is daarvoor onze
basis. Bij bouw- en renovatieprojecten zullen wij in
toenemende mate de mogelijkheid van het zogenaamde “afkoppelen” onderzoeken: het niet meer
via het riool afvoeren van regenwater, maar dit
rechtstreeks of via infiltratie lozen op grond- of
oppervlaktewater. Op deze wijze leveren wij een
bijdrage aan onze milieuopgave doordat minder
op de rioolwaterzuivering wordt geloosd. Andere
be-langrijke aspecten zijn het realiseren van voldoende compensatie voor verhard en bebouw
oppervlak en het realiseren van milieuvriendelijke
oevers.
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geven aan die omgeving. Bewonersparticipatie,
aandacht voor jongeren en ouderen, ook bij de
inrichting van hún leefomgeving. En voorbij de
straat en wijk het vormgeven van internationale
samenwerking waarbij het wederkerig leerproces
van mensen uit verschillende culturen en in verschillende omstandigheden centraal staat.

Bijlage 4. Relatie knelpunten met maatregelen

OW1

Oppervlaktewater

OW2

OW3

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater

Omschrijving knelpunt

Aanpak

Nr.
maatregel

Op diverse plaatsen in het watersysteem kan
wateroverlast optreden door opstuwing voor
kleine duikers, soms in combinatie met een
groot afstromend verhard oppervlak, dit is
onder andere het geval bij de Flora in Rijnsburg.

Vergroten nat
profiel duikers.

5.1

Maatregelenplan
Flora opstellen.

3

In het bebouwde gebied liggen lange duikers
die de watergangen verbinden (langer dan 15 m
zoals de Vliet). Duikers zijn nadelig voor de
doorstroming en de waterkwaliteit. Daarnaast
hebben duikers geen ontwaterende functie en
belemmeren ze de migratie van flora en fauna.

Vergroten nat
profiel duikers.

5.1

Herstel van de Vliet.

4

Binnen het bestaande bebouwde gebied is
weinig oppervlaktewater aanwezig. Dit is
nadelig voor de ont- en afwatering van het
bebouwde gebied. Dit geldt vooral voor de
bebouwde woonkernen waar grondwateroverlast voorkomt.

Vergroten wateroppervlak (Wateren
Vijverhof en
Cleijduin
vergroten).

17

Uitoveren
maatregelenplan
Rijnsburg-noord

OW4

Oppervlaktewater

Veel oevers van watergangen zijn ingericht met
harde en steile beschoeiingen. Dit beperkt het
bergend vermogen en belemmert de water- en
oevervegetatie.

OW5

Oppervlaktewater

Binnen het duinwatersysteem is (te) weinig
Inrichting
11
ruimte voor het vasthouden en vertraagd afvoe- duinwatersystemen
ren van water, met als gevolg dat overtollig
duinwater in een kort tijdsbestek wordt
afgevoerd naar de boezem. De ruimte voor
waterberging in duinwater in bebouwd gebied
wordt beperkt omdat het peil maar weinig kan
fluctueren.

OW6

Oppervlaktewater

De sportvelden van sportpark de Kooltuin en de
volkstuinen tussen de Grote of Val-kenburgsewetering en de Wassenaarseweg worden
onderbemalen.

GW1

Grondwater

De natuurlijke grondwaterstroming gecombineerd met de bodemopbouw zorgt bij de
bebouwing van Hoornes West, Rijnsoever
(delen), ´t Witte Hek, Cleijn Duin, ´t Heen Zuid,
Molenwijk, ´t Sandt voor grondwateroverlast.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Nieuwe aanleg
drainage

Thema

Omschrijving knelpunt

Aanpak

GW2

Grondwater

De woningen in de Zanderij hebben regelmatig
last van het kwelwater en de aanwezige
watergangen zijn niet afdoende voor de
ontwatering van het woongebied.

Inrichting
11
duinwatersystemen

GW3

Grondwater

De genomen ontwateringmaatregelen om de
grondwateroverlast tegen te gaan zijn niet
altijd voldoende.

Vervanging
bestaande drainage

WR1

Water en ruimte

Bij de uitvoering van (nieuw-bouw)plannen, is
er (teveel) ruimte voor projectontwikkelaars om
zelf beslissingen te nemen die nadelig uitwerken voor het watersysteem. Voorbeelden zijn de
aanleg van harde oevers en steigers of het
achtervwege laten van een onderhoudsstrook
en huizen direct langs het water plaatsen.

In de nieuwe
projecten (Rijnsburg Noord,
Val-kenburg,
Duinvalei, Tjal-mastrook, Duyfrak)
worden betere
water- en rioolsystemen aangelegd.

WR2

Water en ruimte

Ruimtelijke kwaliteit laat te wensen over bij de
Vliet, industriepanden langs water-gangen,
Vijverhofflat en de groenzone Helmbergweg.

Watergang
Vijverhof
uitbreiden.
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Transformatie
bedrijventerrein
Katwijkerbroek tot
woon-en natuurgebied.

27.1

2
RW1

Recreatie en water

De zwemwaterkwaliteit van de Noordzee wordt
beïnvloed door lozingen vanuit de riolering van
Katwijk en achterliggende gemeenten en/of de
AWZI.

De provincie
Zuid-Holland, het
hoogheem-raadschap van Rijnland
en de gemeente
Katwijk voe-ren
gezamenlijk de
Maat-regelenstudie
zwemwater-kwaliteit Katwijk uit.
Deze studie richt
zich op zowel bronals symptoommaatregelen.

RW2

Recreatie en water

Vaarwegbeheer ten behoeve van binnenwaterrecreatie (hengelsport, schaatsen, etc) is niet
duidelijk.

Duidelijkheid
verkrijgen in de
afspraken en de
samenwerking
tussen de verschillende belanghebbende verbeteren.

RW3

Recreatie en water

De aanwezige duikers verhinderen recreatief
gebruik van het water voor boten.

Realiseren
vaarroutes

6

14
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Thema
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Knelpunt
Nr

Knelpunt
Nr

Nr.
maatregel

14

27.5

Omschrijving knelpunt

Aanpak

Nr.
maatregel

RW4

Recreatie en water

De haven van Rijnsburg is te klein en heeft een
beperkt aantal ligplaatsen. Daarom wijkt men
uit naar het Oegstgeesterkanaal.

Realiseren
aanlegpleken voor
pleziervaart.

27.1

Realiseren uitbreiding jachthaven.

27.10
20, 21,
23

RK1

Rioleringsketen

Het gemengde rioolsysteem wordt belast met
afstromend hemelwater van verhard oppervlak
met tijdens hevige neerslag riooloverstortingen
als gevolg.

afkoppelen

RK2

Rioleringsketen

Het effluent van de AWZI komt via de Oude Rijn
in de Noordzee en is mogelijk nadelig voor de
zwemwaterkwaliteit van de Noordzee.

De provincie
Zuid-Holland, het
hoogheemraadschap van Rijnland
en de gemeente
Katwijk voeren
gezamenlijk de
Maatregelenstudie
zwemwaterkwaliteit Katwijk uit.
Deze studie richt
zich op zowel bronals symptoommaatregelen.

RK3

Rioleringsketen

Infiltreren van afgekoppeld hemelwater van het
gemengde rioolstelsel kan tot meer hogere
grondwaterstanden en dus meer grondwateroverlast leiden.

RK4

Rioleringsketen

Afvoeren van hemelwater naar oppervlak-tewater is beperkt mogelijk doordat in de woongebieden weinig oppervlaktewater is.

Vergroten wateroppervlak

17

Beheer en
onderhoud

Het is niet altijd duidelijk of bekend wie de
onderhoudsplicht voor een specifieke watergang heeft (b.v. de Vliet).

Middels het
waterplan
duidelijke
afspraken maken
en vastleggen in de
legger.

-

BH2

Beheer en
onderhoud

De oeverinrichting bemoeilijkt (machinaal)
onderhoud.

Bij herinrichtingprojecten en nieuwbouw locaties het
beheer meenemen
in de plan en
ontwerpfase.

WV1

Water en veiligheid

De zeewering ter plaatse van het centrum
van Katwijk aan zee is een (toekomstige)
zwakke plek.

Gedurende de
planperiode van het
waterplan wordt de
zeewering aan de
geldende normering aangepast.

BH1
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Thema
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Knelpunt
Nr

Knelpunt
Nr

Thema

Omschrijving knelpunt

Aanpak

Nr.
maatregel

WK1

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van het duin- en boezemwater voldoet niet aan de MTR normen.

Aanpak waterkwaliteitsproblemen

7

WK2

Waterkwaliteit

De ecologische beoordeling van veel watergangen en –partijen is onvoldoende. De watergangen hebben harde en steile oevers.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

6

WK3

Waterkwaliteit

De duikerverbindingen maken de watersystemen gevoelig voor stilstaand en stagnerend
water. Dit is nadelig voor het zuurstofgehalte
van het water.

Vergroten nat
profiel duikers.

5.1

WK4

Waterkwaliteit

Het afstromende hemelwater van verhard
oppervlak kan verontreinigingen van wegen,
uitlogende bouwmaterialen en bestrijdingsmiddelen meevoeren.

Onderzoek naar
chemie vrije
onkruidbestrijding.

8

WK5

Waterkwaliteit

De watergangen in de wijk worden gevoed door
het kwelwater vanuit de duinen en door
hemelwater. In droge perioden zakt het
waterpeil teveel uit en wordt boezemwater
vanuit het Uitwateringskanaal opgepompt
naar deze watergangen.

Vergroten nat
profiel duikers

5.1

WK6

Waterkwaliteit

Verontreinigingen die in de sliblaag zijn
opgeslagen lossen op en komen (weer) in het
water terecht.

Baggeren

9, 10
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