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Voorwoord  

 

Voor u ligt de Watervisie van de provincie Noord-Holland. Het thema van deze Watervisie is ‘Buiten de 

oevers’. Het Deltaprogramma leert ons dat het watersysteem zijn grenzen kent bij het oplossen van 

watervraagstukken. Om Noord-Holland veilig, leefbaar en groen te  houden en tegelijkertijd een goed 

investeringsklimaat te hebben, is het nodig om over grenzen heen te kijken. Oplossingen zullen we meer 

buiten het eigenlijke waterdomein gaan vinden, met water als vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke 

gebiedsontwikkelingen. We kunnen bijvoorbeeld de dijken niet oneindig blijven ophogen om de veiligheid 

te garanderen. Er zijn slimme en ruimtelijke alternatieven nodig. Innovatieve oplossingen, waarvoor we in 

Noord-Holland volop ruimte willen bieden. 

  

De Watervisie zoekt de koppeling van wateropgaven met ruimte, economie en natuur. Alleen door water 

goed mee te nemen kunnen we duurzame integrale afwegingen maken. Daar moeten we ons goed  

bewust van zijn. Zo is er op en aan het water rust, maar ook ruimte voor vertier en activiteiten. Waar 

water en natuur zijn, ontstaat vaak als vanzelf recreatie. En die combinatie biedt weer kansen voor 

economische ontwikkeling. Als we een dijk versterken omdat dat nodig is voor de veiligheid, kunnen we 

ook meteen een strand aanleggen. En wandel- en fietspaden. Wellicht kunnen we ondernemers ruimte 

geven voor  aanleg van een jachthaven of steiger. Als we dat op de juiste manier doen, neemt de 

biodiversiteit toe én werken we aan economische ontwikkeling van het gebied. Zo ontstaan 

mogelijkheden voor natuur en recreatie, en versterken we onze status als watersportprovincie. 

 

Met de Watervisie 2021 als zelfbindend document stellen we kaders voor wateropgaven in Noord-

Holland. Dit doen we op basis van de thema’s Veilig en Schoon & Voldoende.  

 

In het waterveiligheidsbeleid maken we landelijk een overstap naar een risicobenadering, waarbij ook het 

effect van een overstroming op het achterland wordt meegewogen. Met de waterpartners zorgen we 

voor veilige dijken en keringen en met het waterrobuust inrichten van de omgeving en goede 

evacuatiemogelijkheden beperken we het effect van een eventuele overstroming.  

 

Schoon en voldoende water is onmisbaar voor een gezonde, productieve en aangename leefomgeving en 

een soortenrijke natuur. We zorgen ervoor dat het grond- en oppervlaktewater duurzaam kan worden 

gebruikt en dat voorraden zorgvuldig worden beheerd, zonder uitputting of verontreiniging.  Diepe, 

watervoerende lagen kunnen worden gebruikt voor energieopslag.  

 

De provincie heeft de wijsheid niet in pacht. Werkelijk integraal werken = samenwerken. Ik wil met 

waterschappen, Rijkwaterstaat, gemeenten, Veiligheidsregio’s, ondernemers, milieuorganisaties en 

recreatieschappen aan tafel. Kijken welke kansen er liggen en die samen wegen. Vervolgens die kansen 

goed benoemen; zo willen we het. Dit is de beste route naar het gewenste resultaat. Zo krijgen de 

inwoners van de provincie kwalitatief goede oplossingen tegen aanvaardbare kosten. En die route wil ik 

samen met u volgen! 

 

Cees Loggen 

Gedeputeerde Water 

Provincie Noord-Holland 


































