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Vaststellen van de reactienota en het Waterplan Harenkarspel-Langedijk 2012-2016

Aanleiding/vraagstelling:
In vervolg op afspraken met de gemeente Langedijk over het realise ren van een
baggerdepot is in 2008 besloten door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
om met de gemeente Langedijk een waterplan op te stellen. Het waterplan was een
voorwaarde om ook het onderhoud stedelijk water van de gemeente over te nemen.
Zowel de gemeente Langedijk als de gemeente Harenkarspel waren bereid om een
gezamenlijk waterplan op te stellen. Het waterplan geeft een beschrijving van de
bestaande watersystemen, een visie waarbij de Europese en landelijke regelgeving is
vertaald naar de lokale situatie en een beschrijving van maatregelen die voortvloeien uit
de wettelijk verplichte maatregelen en de gewenste maatregelen.
De visie is opgesteld voor de periode tot 2030. Het uitvoeringsprogramma bevat
maatregelen die het hoogheemraadschap en de gemeente in 2015 afgerond willen
hebben. Voor de maatregelen in deze periode is een kostenraming opgesteld. Een aantal
maatregelen loopt door tot na 2015.

Financiële aspecten:
In de kadernota is geld gereserveerd voor de te nemen maatregelen.
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Overleg/inspraak/zienswijzen:
Het concept waterplan Harenkarspel Langedijk 2012-2016 heeft vanaf 28 december
6 weken ter inzage gelegen. De binnengekomen zienswijzen zijn vastgelegd in een
reactienota.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Juridische verankering zal plaatsvinden in bestemmingsplannen . De visie op water kan
worden vastgelegd in de toelichting van het bestemmingsplan.
Er is een nulmeting gedaan van de waterkwaliteit. Deze meting zal over 5 jaar worden
herhaald om te onderzoeken of de genomen maatregelen invloed hebben gehad op de
waterkwaliteit. W aarna, indien wenselijk, maatregelen worden bijgesteld.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
-

Reactienota april 2012;
Waterplan Harenkarspel-Langedijk 2012-2016.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 24 april 2012
Burgemeester en wethouders van Langedijk ,
De secretaris,
De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder s van 24 april mei 2012, nummer
52;
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening ligt de gebiedsvisie ten grondslag
aan het bestemmingsplan;

besluit:

het W aterplan Harenkarspel-Langedijk 2012-2016 en de bijbehorende reactienota vast te
stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 18 september 2012.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

