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Inleiding

In 2009 hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk een stedelijk
waterplan opgeleverd waarin afspraken staan over het samen uitvoeren van maatregelen
met een verdeling van kosten. De planperiode loopt van 2009 tot en met 2019. Het stedelijk
waterplan is geen wettelijke verplichting maar vormt een document waarin beide overheden
hun taken en ambities uiteenzetten en afspraken maken over de kostenverdeling. Op deze
manier wordt er een verbetering aangegaan om het beleid van beide organisaties doelmatig
uit te voeren en slim samen te werken. De thema´s die het waterplan aangaan zijn het
verbeteren van de waterkwaliteit, het voorkomen van (grond)water overlast, maar ook het
benutten van kansen voor de beleving van water, ecologie en water recreatie. Het waterplan
heeft nieuwe maatregelen maar bevat ook bestaand beleid en projecten zoals het vGRP en
watergebiedplannen.
Er is afgesproken na vier jaar de uitvoering van het Waterplan te evalueren. Voor u ligt een
evaluatie document waarin de tussenstand wordt gegeven van de maatregelen uitgevoerd
tot en met 2013. Het doel is om te beoordelen of de maatregelen bij hebben gedragen en/of
bijdragen aan de opgestelde doelen. Daarnaast wordt er gekeken of de maatregelen uit het
waterplan nog steeds aansluiten bij het huidige beleid van het waterschap en de gemeente.
Op basis van de voortgang van de uitvoering tot en met 2013 worden in dit rapport de
resterende acties voor de uitvoering tot en met 2019 benoemd.
De in dit rapport genoemde maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd volgens de
planning en financiering die is opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma Beheer
en Vastgoed. Rijnland levert conform de afspraken in het Waterplan Katwijk een financiële
bijdrage aan de uitvoering van het Waterplan. Bij de vaststelling van het Waterplan in 2009 is
hiervoor door Rijnland een krediet beschikbaar gesteld van €2,64 miljoen. Dit is vervolgens
met €0,3 miljoen naar beneden bijgesteld omdat de gemeente nog niet voldeed aan de
basisinspanning. Het krediet is geoormerkt aan verschillende doelen en acties, zoals
opgenomen in het maatregelenprogramma bij het Waterplan. Over de inzet van het krediet
zijn jaarlijks afspraken gemaakt op basis van het Meerjaren Investeringsprogramma van de
gemeente.
Bij eventuele wijzigingen in het waterplan zal er opnieuw een tweezijdige vaststelling plaats
moeten vinden, afhankelijk van het niveau waarop de wijziging wordt voorgesteld.
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Maatregelen Waterplan

In het waterplan is een lijst aan maatregelen ontwikkeld waarmee de doelstellingen van
waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterbeleving en recreatie behaald dienen te worden. De
volledige lijst aan maatregelen (1 – 34) is te vinden in bijlage A. De locaties van de “harde”
maatregelen zijn aangegeven in de beheerkaart in bijlage B van dit rapport. Hieronder zal
per thema een beschrijving worden gegeven van de voortgang van de maatregelen en de
beoogde ontwikkelingen tussen 2014 en 2019.
Waterkwantiteit: Duikers en watergebiedsplannen
In totaal is door Rijnland €300.000,- gereserveerd voor het vergroten van het nat profiel van
de duikers op een aantal locaties waar de afvoer van water wordt belemmerd. Een deel (ruim
€30.000,-) in 2012 is uitgegeven voor het aanleggen van duikers in de Huizingalaan en
Biltlaan bij de aanleg van een rotonde en de reconstructie van de Biltlaan. Daarnaast is een
verbinding tussen Rijnsoever Noord en Noordwijk gemaakt en een duiker onder de
Zwarteweg.
In de planning staan nog de duiker onder de Julianalaan, duikers in Klei Oost Zuid
(Trappenberglaan-Hoogeweg en Kloosterschuurlaan-Hoogeweg), het open maken van de
duiker Trappenberglaan-De Roysloot en een duiker onder de Vinkenweg.
De verbetering van de duiker aan de Julianalaan gebeurt in 2014. Ontwikkelingen van
plannen Klei Oost Zuid en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (Vinkenweg) gaan verder in
2014 waarbij dit jaar de duiker onder de Vinkenweg wordt aangelegd.
Behalve de duikers is ook het verbeteren van een aantal waterpartijen van belang voor de
waterkwantiteit en de verbetering van de waterkwaliteit. Rondom de Zeeweg wordt hieraan
vanaf 2014 nog gewerkt door de herinrichting van de waterpartijen in combinatie met onder
meer de realisatie van HOV verbindingen, herontwikkeling van de Triomfator kerk,
nieuwbouw van het zwembad en de voorbereiding van afkoppelmaatregelen voor Katwijk
Midden (te starten met afkoppelen Ridderbos).
Met de realisatie van bovenstaande wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het
waterplan voor verbetering van de waterkwantiteit en –kwaliteit (acties 5, 7 en 17).
Daarnaast werkt Rijnland verder aan de uitvoering van de watergebiedsplannen Zuidgeest
en Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze overschrijden het grondgebied van Katwijk;
Katwijk is wel betrokken in de uitvoering, onder meer door de uitvoering van
bovengenoemde maatregelen voor het verruimen van het nat profiel van de duikers in het
gebied Klei Oost Zuid en de Vinkenwegzone vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek. De
Zanderij ligt binnen het plangebied van Zuidgeest. Hieraan zal worden gewerkt bij de verdere
ontwikkeling van Duinvallei in combinatie met het verleggen van de N206 (2016-2017).
Waterkwaliteit: Natuurvriendelijke Oevers & Baggeren
In het waterplan is de maatregel aanleg natuurvriendelijke oevers opgesplitst in twee delen.
In prioriteit 1 was gepland om 2.1 km oever aan te leggen. Bij prioriteit 2 komt hier 3.2 km bij
(acties 6.1 en 6.2 uit het Waterplan). In 2014 worden daarvoor oevers aangelegd langs het
Rijwielpad Noord, Springvloed en Helmbergweg. De doelstelling uit het Waterplan Katwijk
voor het realiseren van ca. 5 km natuurvriendelijke oevers is daarmee gehaald (prioriteit 1,
1121 meter en prioriteit 2, 4244 meter). Na 2014 is het beschikbare krediet voor
natuurvriendelijke oevers bij Rijnland (€220.000,-) hiermee uitgeput. Een overzicht van
natuurvriendelijke oevers tot en met 2013 is te vinden in bijlage C.
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De natuurvriendelijke oevers zijn onder meer gerealiseerd voor de verbetering van de
waterkwaliteit. De overige maatregelen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit
(acties 7 t/m 12 uit het maatregelenprogramma Waterplan), zoals het baggeren of het
verbeteren van de doorstroming, zijn uitgevoerd of moeten nog worden aangepakt (o.a. door
de aanleg of verbetering van duikers). In de wijk Rijnsoever is het duinwatersysteem anders
ingericht, zodanig dat geen gebiedsvreemd water meer wordt ingelaten uit het
Uitwateringskanaal en dat er een betere doorstroming plaatsvindt. Het waterpeil zakt in dit
gebied op een natuurlijke wijze uit.
In de periode tot en met 2013 zijn de boezemwateren en overige hoofdwatergangen in
opdracht van Rijnland gebaggerd. De gemeente Katwijk draagt het beheer van het
secundaire stedelijk water niet over aan Rijnland. Dat betekent dat de gemeente het beheer
zelf blijft uitvoeren. Hiervoor wordt een nieuw baggerprogramma opgesteld. In 2014 zal
worden onderzocht hoe dit programma eruit komt te zien, inclusief planning en
kostenraming, ten behoeve van de vaststelling in 2015.
Grondwater
In de afgelopen jaren is het grondwatermeetnet uitgebreid in Rijnsburg en Valkenburg voor
de monitoring van de grondwaterstanden. De monitoring is nu in werking. Om de
grondwateroverlast en ontwikkelingen beter in kaart te brengen, stelt de gemeente een
voorstel op voor de uitbreiding van het grondwatermodel voor Katwijk en voor het opstellen
van grondwatermodellen voor Rijnsburg en Valkenburg. De kosten en verantwoordelijkheid
hiervan liggen bij de gemeente.
Waterketen en Afkoppelen
In het Waterplan 2009 zijn afspraken opgenomen over het realiseren van projecten met
betrekking tot riolering (acties 18 en 19) en drainage (acties 13 en 14), en het toepassen van
beleid voor de afvalwaterketen (actie 20). Hiervoor was in totaal €1.660.000,- gereserveerd,
maar is naar €1.360.000,- bijgesteld omdat Katwijk nog niet voldeed aan de basisinspanning.
Voor de implementatie van landelijk beleid in de afvalwaterketen werken Rijnland en Katwijk
samen met andere gemeenten in het cluster Bollenstreek. Hiervoor is een aparte
bestuursovereenkomst gesloten voor Samenwerken in de Afvalwaterketen (2012).
In het waterplan is afgesproken 20% van het verhard oppervlak van de gemeente Katwijk af
te koppelen van de riolering. In totaal is tot en met 2013 9% van de 20% gerealiseerd.
 Tussen 2009 en 2011 is totaal 26,08 ha afgekoppeld.
 Tussen 2011 en 2013 is 4,3 ha afgekoppeld.
Totaal is dat 30,38 ha wat 9% van het oppervlak van Katwijk beslaat (zie voor details bijlage
D)
De ambitie voor het afkoppelen uit het waterplan (20% van bestaand bebouwd gebied) wordt
de komende jaren verder invulling gegeven via de integrale verbetering van de openbare
inrichting van een aantal wijken (integrale wijkaanpak). De prioriteit ligt t/m 2019 in het
realiseren van de afkoppeling van een viertal wijken: De Noord (Katwijk aan Zee), Katwijk
Midden, Molenwijk (Katwijk aan den Rijn) en Frederiksoord Zuid (Rijnsburg). Over de inzet
van de bijdrage van Rijnland hieraan (het restant krediet van ruim €1.000.000,-) worden in
het voorjaar van 2014 nieuwe afspraken gemaakt.
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Katwijk heeft een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld (2011), en een
Basis Rioleringsplan opgesteld (vast te stellen in 2014). Deze plannen vormen de basis voor
de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsbeleid- en beheer.
De aanleg van drainage is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid (Waterplan acties
13 en 14). De aanleg is voor een groot aantal in het Waterplan benoemde locaties de
afgelopen jaren gerealiseerd. Het resterende deel is opgenomen in de plannen voor de
integrale wijkaanpak zoals hierboven vermeld.
Voor het beheer van de drainage is door de Gemeente een Beheerplan Drainage opgesteld.
De uitvoering van het beheer is, evenals de monitoring van de riolering, onderdeel van het
reguliere werk van de gemeente. De voortgang hiervan wordt niet in beeld gebracht in het
kader van de uitvoering van het Waterplan.
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Recreatie, Toerisme en Beleving
De maatregelen voor uitvoering van de Brede Structuurvisie zijn niet nader gespecificeerd in
het Waterplan. Hieraan is door de gemeente onder meer invulling gegeven door actueel
ligplaatsenbeleid op te stellen en door afmeervoorzieningen te (gaan) realiseren in het Prins
Hendrikkanaal ten behoeve van het Varend Erfgoed en recreatievaartuigen. Daarnaast zijn
ambities uit de structuurvisie nader uitgewerkt in ruimtelijke en functionele uitgangspunten
voor de ontwikkeling van de oevers van de grote waterlopen. Deze zijn in 2010 door de
gemeenteraad vastgesteld in het Masterplan Vizier op de rivier. De uitkomst van een
haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een zeejachthaven heeft in 2011 niet geleid tot het
opstarten van een gemeentelijk project. In 2013 is wel een samenwerking gestart met de
Provincie Zuid-Holland, gemeente Noordwijk en regio Holland Rijnland voor het gezamenlijk
vaststellen van de publieke kaders voor een mogelijke realisatie van een privaat initiatief
voor een zeejachthaven.
In het kader van de revitalisering van bedrijventerrein ’t Heen is onderzoek gedaan naar het
realiseren van een boothelling. Hiervoor is geen ruimte beschikbaar gevonden, echter door
verkoop van een particulier terrein waarop al een boothelling was gerealiseerd is recent wel
een boothelling in bezit van de gemeente gekomen. Daarnaast kan door watersporters
gebruik worden gemaakt van de boothelling bij de Marina Rijnsburg. Hierop wordt door de
gemeente verder geen actie ondernomen.
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Financiën

Tijdens de uitvoering van het waterplan tussen 2009 en 2013, bleek dat de huidige financiële
planning niet realistisch is en niet de uitvoerbaarheid van de opgestelde maatregelen
reflecteert. Per jaar wordt er een opdrachtbrief verstuurd door Rijnland aan de gemeente
waarmee zij een bijdrage levert aan de geplande maatregelen voor het betreffende jaar.
Echter fluctueren de uitgaven van de projecten van de gemeente, omdat soms aan de
voorkant van een maatregel een grotere investering gedaan moet worden dan elk jaar een
constante uitgave. Hierdoor heeft Rijnland nog niet de financiele bijdrage kunnen leveren
zoals deze begroot is volgens het Waterplan. Anderszijds voelde de gemeente zich beperkt
in de middelen die zij kon inzetten per jaar.
Voor de nieuwe periode tussen 2014 en 2019 wordt er voorgesteld om in mindere mate
rekening te houden met de financiele planning uit het waterplan, maar een realistische
planning welke de praktijk reflecteerd. Wanneer deze planning in 2014 inzichtelijk is kan dit
ook niet voor onverwachte pieken of dalen zorgen in de bijdrage door Rijnland. Deze
planning zal worden uitgezet binnen de kaders (per maatregel) van de totale bijdrage welk
Rijnland gereserveerd heeft voor het waterplan.
Daarnaast zijn er een aantal maatregelen uit het waterplan vervallen wat er voor zorgt dat de
bijdrage van Rijnland in totaal minder zal worden, sinds er is afgesproken resterend krediet
niet onder andere maatregelen te benutten. De maatregelen vervallen zijn:










2.1 maatregelen Rijnsburg Noord
flora terrein afwatering
herstel van de Vliet
11.1 PvA inrichting duinwatersysteem
12 monitoring waterkwaliteit (exploitatie Rijnland)
17.1 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak
17.2 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak
17.3 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak
17.4 aanpassing watersysteem Vijverhof/Cleijnduin, wordt opgepakt in Wijkaanpak

Hieronder volgt een overzicht van de bijdragen welke Rijnland heeft geleverd (bijdragen zijn
afgerond voor het overzicht).
Totaal bijgedragen waterplan Rijnland:
Duikers:
€32.000,Natuurvriendelijke oevers: €156.000,Afkoppelen:
€309.000,Totaal:
€497.000,Totaal te besteden per maatregel:
Duikers:
€268.000,Natuurvriendelijke oevers: €64.000,Afkoppelen:
€1.050.000,Totaal krediet Rijnland:
Ongedefinieerd krediet:

€1.666.000,€438.000,- (bevat vervallen maatregelen)
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Aanbeveling vanuit evaluatie

Er wordt aanbevolen om een aantal maatregelen te combineren in te uivoering tussen 2014
en 2019. In de praktijk blijkt dat deze maatregelen samen in een project of ontwikkeling van
een deel van een wijk vallen. Het is daarom niet handig om deze als aparte maatregelen te
zien.
Combinatie van maatregelen, vergoten nat profiel duikers en vergraven watergangen
cleijnduin en vijverhof
Daarnaast is het budget voor communicatie afgeschaft en daardoor het krediet van Rijnland
met €22.000,- naar beneden gebracht. Het wordt aanbevolen om toch een communicatie
moment in te lassen met betrekking tot de uitvoering van het Waterplan Katwijk. Er wordt
voorgesteld om een eenmalige communicatiekrant op te stellen en deze in de media te
brengen. Wanneer in maart 2014 de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, kan het
erg waardevol zijn om de nieuwe wethouder welke water in zijn of haar portefeule krijgt
onder de aandacht te brengen samen met de uit te voeren maatregelen uit het Waterplan.
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Bijlagen:
A.
B.
C.
D.

Maatregelenlijst Waterplan Katwijk en status
Beheerkaart met locaties maatregelen Waterplan
Kaart natuurvriendelijke oevers aangelegd tussen 2008-2013
Hoeveelheid afgekoppeld oppervlak Katwijk
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Bijlage A Afgekoppeld Oppervlak in gemeente Katwijk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

projectnaam
Boulavard
Sportlaan en omstreken
Parklaan
Andreasplein
Haven fase 1
Rode buurt
Roodborstlaan en omstreken
Leeuweriklaan
Aqua Nova
N. Duinweg/L.de Colignylaan
Sandtlaan en omstreken
Jaap Bergmanstraat
Sporthal Rijnsoever
Noordwijkerweg
vv Katwijk/hockey
t Sandt
Nachtegaallaan
Zeeweg
Helmbergerweg
Biltpad
Joghtlaan en omstreken
t Boonrak
Westerhaghe
Oude Flora terrein
subtotaal tot 2011
Synthese
parkeerterrein strand Noordduinen
Sporthal Cleijn Duin
Gymzaal Andreascollege
Hoorneslaan/van Houtenstraat
Haven fase 3B
Esdoornlaan
subtotaal tot 2014
Haven fase 2
De Noord fase 1
Ridderpark
Rabobank Katwijk aan Zee
Totaal afgekoppeld per 1 januari 2014
Totaal verhard opp. kern Katwijk (peildatum 2010)
Afkoppel ambitie 20% verhard opp. Kern Katwijk
Percentage afgekoppeld per 1 januari 2014

afgekoppeld oppervlak (ha)
tot 2011
tot 2013
2014
0,97
4,77
1,00
0,35
1,60
2,16
0,47
0,21
1,38
0,87
1,12
0,31
0,2
0,28
2,61
1,7
0,14
0,01
0,07
0,06
2,74
1,45
0,81
0,8
26,08
26,08
0,26
0,51
0,3
0,1
0,9
1,7
0,53
30,38
30,38

gepland

1,80
8,00

30,38
321,34
64,27
9%
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