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Registratienummer: 

 

RVO15.0136 Portefeuillehouder: J.E.T.M. van Dongen 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  ID15.01747; Beleid Onderhoud Gemeentelijk 

Watersysteem   BGW15.0010; Begrotingswijziging  AI15.06115; Overeenkomst tot overdracht van 

het onderhoud van stedelijke wateren van de 

Gemeente Den Helder en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

E.C. Rosendaal, MSc 

(0223) 67 8846 

e.rosendaal@denhelder.nl 

Onderwerp:  Onderhoud Watergangen 

 

Gevraagd besluit:  De nota ‘Beleid onderhoud gemeentelijk watersysteem’, ID15.01747, vast te stellen houdende de 

uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke watergangen.  Een egalisatie voorziening ‘groot onderhoud waterwegen’ in te stellen en daarin € 300.000 van de 

afkoopsom van het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier (HHNK) te storten en daarnaast        

€ 250.000 van de afkoopsom op te nemen in het projectkrediet “Helders Kanaal’ onderdeel van het 
gemeentelijk waterplan ‘Waterbreed’.  De hierbij behorende begrotingswijziging, BGW15.0010, vast te stellen 

 

 

Publiekssamenvatting 

De Keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bevat regels voor het onderhoud van 

verschillende waterlopen om de waterafvoer te waarborgen. De legger(s) geeft aan waar de Keur van 

toepassing is. Tot voor kort was de verdeling van onderhoudstaken tussen het HHNK en de gemeente Den 

Helder voor de wateren boven de Doggersvaart niet in overeenstemming met de Keur en Legger als gevolg van 

oude afspraken. Daarom is op 01 oktober 2015 een nieuwe overeenkomst gesloten waarbij de gemeente een 

afkoopsom van € 550.000 heeft ontvangen voor het onderhoud van beschoeiingen en taluds. Hiervan wordt      

€ 300.000 ingezet voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan diverse beschoeiingen. Vanwege 
de boekjaar overstijgende uitvoeringsperiode dient een onderhoudsvoorziening te worden ingesteld waarin dit 

bedrag wordt opgenomen. De ontvangen bijdrage van € 250.000 is bestemd voor het project ‘Helders Kanaal’ 
uit het gemeentelijke waterplan en dient in het betreffende projectkrediet te worden opgenomen. Om dit 

financieel te borgen is een begrotingswijziging die dient te worden vastgesteld. Daarnaast wordt in de toekomst 

een beheerplan opgesteld voor de uitvoering van het onderhoud aan de watergangen in de gemeente Den 

Helder. De beleidsnotitie die dient als kader voor het onderhoud van het gemeentelijke watersysteem’ moet 

worden vastgesteld. 

 

Inleiding 

Waterschappen hebben op basis van de Waterschapswet een verordende bevoegdheid. De beheerverordening 

van waterschappen wordt ook wel Keur genoemd en deze bevat de regels voor de bescherming van onder 

andere waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Ook bevat de Keur regels voor het 

onderhoud van verschillende waterlopen om de waterafvoer in dit oppervlaktewater te waarborgen. De legger(s) 

van waterschappen geeft aan waar de Keur van toepassing is.   

 

Tot voor kort was de verdeling van onderhoudstaken tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) en de gemeente Den Helder voor de wateren boven de Doggersvaart niet in overeenstemming met de 

Keur en Legger als gevolg van oude afspraken. Daarom is op 01 oktober 2015 een nieuwe overeenkomst 

gesloten, conform collegeadvies a15.00239, over de onderhoudsverdeling van het stedelijke water boven de 

Doggersvaart. Wij zijn verheugd om te melden dat na jaren van samenwerking met HHNK bij het realiseren van 

de maatregelen uit het gemeentelijke Waterplan Waterbreed nu ook afspraken zijn gemaakt over de verdeling 

van taken, conform collegeadvies a15.00239, welke nu leidt tot het maken van afspraken ten behoeve van het 

onderhoud. De gemeente heeft voor de wateren boven de Doggersvaart het onderhoud van de beschoeiing en 

het talud overgenomen. Ter compensatie heeft het HHNK onderhoudstaken van de gemeente overgenomen en 

ontvangt de gemeente een afkoopsom van € 550.000. Hiervan wordt € 300.000 binnen 5 jaar ingezet voor het 
wegwerken van het achterstallig onderhoud aan diverse beschoeiingen. Daarnaast wordt € 250.000 ingezet 
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voor specifiek de beschoeiingen in het Helders Kanaal waarvoor een project bestaat in het kader van het 

gemeentelijke waterplan ‘Waterbreed’. 
 

Daarnaast dient in de toekomst een beheerplan(nen) te worden opgesteld voor de uitvoering van het onderhoud 

aan de watergangen binnen de gemeente Den Helder. De uitgangspunten voor dit onderhoud zijn opgenomen 

in de bijgevoegde nota ‘ Beleid onderhoud gemeentelijke watersysteem’; ID15.01747. Met deze notitie wordt 

ook een eerste stap gemaakt ten behoeve ‘Nieuw Perspectief Openbare Ruimte’. 
 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het in goede onderhoudsstaat brengen en behouden van de waterlopen binnen de gemeente Den Helder tegen 

de laagst maatschappelijke kosten. Vervolgens wordt middels structureel beheer en onderhoud verrommeling 

van het watersysteem en de omgeving tegengegaan. 

 

 

Kader 

- Waterwet en Waterschapswet. 

- Keur en Legger van het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier. 

- Overeenkomst tot Overdracht van het onderhoud van stedelijke wateren van de gemeente Den Helder 

en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Den Helder, 01-10-2015, AI15.06115. 

 

 

Argumenten 

Met het vaststellen van de beleidsnota en de begrotingswijziging : 

- worden de afspraken met het hoogheemraadschap in beleidsregels opgenomen; 

- wordt de basis gelegd voor het opstellen van een gemeentelijk beheerplan voor het watersysteem. 

- zijn de financiën geborgd voor de uitvoering van de beleidsuitgangspunten. 

Met de uitvoering conform deze beleidsregels voldoet de gemeente aan de normen van de Keur en Legger. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Het voorstel is referendabel. 

 

 

Financiële consequenties 

Door de afdeling stadsbeheer is een verkenning gemaakt van de verwachte onderhoudskosten. Op termijn (10 

jaar) wordt een daling van de structurele onderhoudskosten ingeschat. Hiertoe moet echter eerst divers 

achterstallig onderhoud weggewerkt worden. Hiernaast moet een inhaalslag gemaakt worden als uitvloeisel van 

de nieuwe werkverdeling met het HHNK. Dit laatste wordt beoogd in een periode van 4 jaar. Hiertoe wordt vanaf 

de begroting 2016 gerekend met een jaarlijks extra onderhoudsbudget van € 34.000 gedurende deze periode. 
 

Er wordt een afkoopsom van het HHNK ontvangen van € 550.000. Hiervan wordt € 300.000 ingezet voor het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud aan diverse beschoeiingen. Daarnaast wordt € 250.000 ingezet 

voor specifiek de beschoeiingen in het Helders Kanaal in het kader van het waterplan ‘Waterbreed’. Vanwege 

de boekjaar overstijgende uitvoeringsperiode moet een onderhoudsvoorziening ingesteld worden. Deze te 

voeden met de ontvangen afkoopsom van € 300.000 en via onderuitputting van gerelateerde 

onderhoudsbudgetten welke in enig jaar niet volledig ingezet worden. De ontvangen bijdrage van  € 250.000 
voor het project ‘Helders Kanaal’ moet in het betreffende projectkrediet opgenomen worden. Om dit financieel te 

borgen is een begrotingswijziging opgesteld, BGW15.0010, die vastgesteld dient te worden. 

 

 

Duurzaamheid  

Door regelmatig onderhoud uit te voeren wordt de levensduur verlengd en groot onderhoud uitgesteld. 

Daarnaast wordt in het Beleid onderhoud gemeentelijk watersysteem, paragraaf 2.4; gewezen op duurzaam 

beheer en het gebruik van duurzame materialen. 

 

 

Communicatie 

Conform de Algemene wet bestuursrecht zullen de beleidsregels bekend worden gemaakt.  

Bij het op te stellen beheerplan zal met de omgeving worden gecommuniceerd, in het bijzonder over de nadere 

uitwerking van de gewenste beeldkwaliteit en/of onderhoudsniveau.  

 

 

Realisatie 
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Na de vaststelling van de beleidsregels is een kader vastgesteld wat kan dienen voor het opstellen van een 

beheerplan voor het onderhoud van de watergangen. 

 

 

Den Helder, 10 november 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


