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Programma Wateropgave
In dit kwartaal is de polder Waard Nieuwland op orde gekomen. Het totale aantal op orde
gebrachte polders bedraagt hiermee 117; er resteert nog een opgave van drie polders. Bij de
verdere detaillering van het nieuwe plan voor de Oosterlanderkoog is naar voren gekomen dat de
procedures meer tijd vragen dan voorzien. Dit heeft te maken met de regelgeving voor
aardkundige monumenten. Hierdoor zal het werk pas in 2021 kunnen worden afgerond en de
Oosterlanderkoog zal hiermee als laatste van de 120 polders op orde komen.
Voor de afrekening van de POP3-subsidie voor het werk in Waard Nieuwland en de
Oosterlanderkoog is uitstel aangevraagd. De verwachting is dat die zal worden verleend.
Het werk in de overige resterende polders verloopt conform planning. In afdeling LQ zijn de
werkzaamheden voor een groot deel afgerond. Voor polder Valkkoog is de aanbesteding afgerond
en de uitvoering gestart.
Het netto-investeringsvolume tot en met 2018 wordt naar verwachting € 52,9 miljoen. Dit is € 0,5
miljoen lager dan de vorige prognose. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de toegezegde
aanvullende werkzaamheden in de projecten Heemskerk en afdeling O-T&P-V (gemeente Schagen).
De vertraging wordt veroorzaakt doordat derden hun werkzaamheden nog niet hebben uitgevoerd.
Het totale benodigde netto-investeringsvolume voor het programma wordt naar verwachting € 53,9
miljoen. Dit is gelijk aan de vorige prognose.
Programma Verbetering Boezemkades (VBK-2)
Dankzij de goede weersomstandigheden verlopen de kadeverbeteringen voorspoedig.
In het tweede kwartaal van 2018 zijn vijf VBK-projecten in uitvoering.
Het betreft:

Alkmaardermeer Landelijk

Beemster

Groetkanaal

Heerhugowaard

Schermer
Voor 2018 zijn de kosten van het VBK-programma op € 10,6 - € 11,6 miljoen geprognotiseerd.
Het project Schermer is met behulp van Duurzaam G.W.W. (Grond-, Weg- en Waterbouw)
succesvol aanbesteed.
Bij de projecten West-Knollendam en Starnmeer was er onrust onder buurtbewoners over de
werkzaamheden. Bewonersavonden hebben de onrust in de omgeving weggenomen. Bij de
Starnmeer heeft een stichting zorgen over het correct omgaan met cultureel erfgoed. Wij zijn
hierover met hen in gesprek.
Programma Kaderrichtlijn KRW
Het doel van de samenwerking Bodem & Water Noord-Holland is de agrarische sector te laten
bijdragen aan een veerkrachtig en klimaatrobuust watersysteem. De regeling bestaat uit twee
sporen:
1. Provinciale regeling op Kennis:
De middelen (€ 700.000) van de eerste openstelling tussen oktober 2017 en mei 2018 zijn
vrijwel volledig beschikt aan de landbouw ten behoeve van kennis- en coachingtrajecten.
In Q3 2018 vindt de tweede openstelling van deze regeling plaats tot eind 2018. HHNK stelt
hiervoor € 500.000 beschikbaar conform het D&H-besluit van 15 mei 2018.
2. www.landbouwportaalnoordholland.nl:
De Subsidieverordening op bovenwettelijke investeringsmaatregelen in de landbouw is op 9
mei door het CHI vastgesteld en op 15 mei door het D&H opengesteld. Deze verordening is
vertaald in het Landbouwportaal (op 28 mei opengesteld door (bestuurlijk) vertegenwoordigers
van de betrokken organisaties) en loopt tot juni 2021. Het aantal aanmeldingen nadert eind Q2
de 100.
De concepteindrapportage voor de actie 'Bezem door de middelenkast' is opgesteld. Bij 225 van de
286 bezochte bedrijven in 7 gemeenten is ruim 10.000 kilo niet meer toelaatbare middelen
opgehaald. Gezien het succes van deze maatregel willen wij deze opnemen in ons landbouwportaal
voor alle ondernemers binnen de landbouw in Noord-Holland.
In het tweede kwartaal van 2018 is het vismigratieknelpunt Krasse Keet (Texel) opgelost.

In 2018 melden we naar verwachting 9 knelpunten gereed. Dit is meer dan de in de begroting
2018 opgenomen 5 knelpunten. In het tweede kwartaal melden we geen natuurvriendelijke oevers
gereed. De verwachting is dat we dit jaar wel ruim boven de 15 kilometer gereedmelden, dit is
meer dan de 10 km die is begroot voor 2018. De prognose is dat we in 2021 ruimschoots aan onze
resultaatverplichting voor de natuurvriendelijke oevers voldoen. Het netto-investeringsvolume tot
en met 2021 wordt naar verwachting € 2,2 miljoen (prognose vorig kwartaal € 2,4 miljoen).
Naarmate projecten concreter worden in de bestekfase en uitvoering komt meer aanscherping van
de prognoses. De jaarschijf 2018 wordt naar verwachting netto € 0,7 miljoen en is daarmee gelijk
aan de prognose van vorig kwartaal.
Uitvoeringsprogramma Baggeren
In 2018 wordt ruim 500 kilometer waterloop door baggeren op de vereiste afmetingen gebracht.
Hieruit wordt ruim 0,8 miljoen m3 bagger verwijderd. De prognoses voor het reguliere baggerwerk
zijn in lijn met de begroting. In het tweede kwartaal wordt er vanwege het broedseizoen vrijwel
niet gebaggerd. Afgelopen kwartaal is vooral gewerkt aan het maken en uitwerken van plannen en
het voorbereiden van baggerwerken. Dit heeft tot verbeterd inzicht geleid in de kosten en in de
planning van de baggerwerken. Als gevolg hiervan zijn de prognoses qua resultaten en uitgaven
iets lager dan in het eerste kwartaal.
Gewonnen bagger in Zaanstad dat vanwege verontreiniging definitief zou worden gestort is nader
onderzocht op uitloging van de verontreiniging. Gebleken is dat de verontreiniging gebonden is aan
de lutumdeeltjes (klei) en zich daardoor niet verspreid in het milieu. Uit hertoetsing aan landelijke
protocollen is gebleken dat het grootste deel van de bagger die aanvankelijk gestort zou worden,
nuttig toegepast kan worden. De kosten voor de afzet van deze bagger zijn daardoor in 2018 bijna
€ 200.000 lager.

De subsidies voor de kwaliteitsbaggerwerken in Zaandam en Krommenie zijn definitief
vastgesteld. Dit betekent dat de provincie akkoord is met financiële verantwoording van
deze werken en overgaat tot betalen. De inkomsten van € 0,8 miljoen waren al verwerkt in
de prognoses.

Vanuit de baggerdepots is circa 10.000 m3 gerijpte grond toegepast in de dijkversterkingen
(VBK) van de Beemster en Schermer, totaal wordt dit in 2018 circa 25.000 m 3.
Hoogwaterbeschermingsprogramma
De projecten lopen conform de vigerende planning. Duurzaamheid maakt altijd integraal onderdeel
uit van de projecten en binnen de projecten is oog voor gebiedsgericht werken. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan verankering van kennis, expertise en innovatie. Binnen het project
Markermeerdijken is de nota van beantwoording van de zienswijzen opgesteld. Deze wordt in Q3 in
het bestuurlijk proces gebracht. Op 18 juni heeft er een projectbezoek plaatsgevonden met de
minister van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).
Op 31 mei heeft de Voorzieningenrechter het verzoek van Vogelbescherming Nederland, om de
dijkversterking Waddenzeedijk Texel bij Wagejot stil te leggen, afgewezen. De Vogelbescherming
had hier om verzocht in verband met het broeden van de Grote Stern in dit gebied.
Projectplan Water (OPPW) van Zeedijk 't Horntje is op 13 juni door het CHI vastgesteld. Het
beleefcentrum op de Prins Hendrikzanddijk is op 19 juni door de aannemer geplaatst op de kruin
van de dijk. Hier kan men vanaf het balkon het gehele werk overzien. In Den Oever is gestart met
de werkzaamheden aan de coupure. Er is een bouwkuip gerealiseerd en de oude coupure is
verwijderd. De nieuwe coupure zal in augustus 2018, voorafgaand aan de Flora en Visserijdagen in
Den Oever, gereed zijn.
D&H heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) goedgekeurd voor Den Oever-Den
Helder (Wieringerzeewering, Balgzanddijk, Amsteldiepdijk). Deze is op 12 juni doorgestuurd naar
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Daarmee is G.S. geïnformeerd over de
plannen van HHNK, maar doet HHNK tevens het verzoek om de NRD, mede namens HHNK, in
procedure te brengen. De aanbesteding voor alle fases van het project Kunstwerken is gestart. De
toekomstige aannemer gaat als gevolg daarvan meewerken aan het voorkeursalternatief, de
planfase en neemt de realisatie voor haar rekening. Hiermee wordt gestreefd naar een kortere
doorlooptijd van het project. Daarnaast bewerkstelligen we daarmee een grotere betrokkenheid
met mogelijk innovatieve oplossingen tot gevolg.

