
Algemene beschouwingen 2017  
Over grenzen en piketpaaltjes. 
 

Voorzitter, 
In Engeland bestond de gewoonte dat landeigenaren met hun erfgenamen op 

Hemelvaart langs de grenzen van de landerijen liepen.  ‘Beating the Bounds’ wordt 

het genoemd.  De jonge erfgenamen  kregen op elke hoek van het land een stevig 

pak slaag opdat ze zich die plekken goed konden herinneren en de grenzen van hun 

land goed leerden kennen.  

Voorzitter, wat ons betreft wordt er vandaag niet geslagen. Maar ook bij ons 

waterschap is het  van belang de eigen grenzen te kennen. Soms met het doel  om 

onze grenzen te bewaken. Soms juist om de grenzen op te zoeken.  Soms  om er 

doelbewust overheen te gaan.   

Bij grenzen horen piketpaaltjes. In dit geval piketpaaltjes van wat er goed gaat. 

Want het gaat goed met HDSR. 

→ De organisatie is in ontwikkeling. De grote projecten worden professioneel 

opgepakt, met aandacht voor de omgeving. Het eigen personeel wordt kansen 

geboden om in deze ontwikkeling mee te gaan.  

→ Financiën zijn op orde.  

→ De basistaken Veiligheid, Voldoende en Schoon water krijgen de aandacht die ze 

verdienen. We zijn blij met de extra aandacht voor ‘nieuwe stoffen’ zoals 

medicijnresten. 

→ Vernieuwing op het gebied van energie, duurzaamheid, stedelijk water en 

klimaatadaptatie is ingezet.  

→ Participatie en Communicatie met de omgeving het ‘Samen Doen’ wordt steeds 

actiever ingevuld. We zien dat bij de Lekdijk en de Hollandse IJssel . 

→ En last but not least, we zijn heel blij dat het waterschap zijn nek uitsteekt om 

beweging te krijgen in de problematiek van de bodemdaling.  

Er is meer maar ik laat het hier even bij.  Na jaren van bezuinigen mag er weer 

ambitie getoond. Dat geeft nieuw elan. 

Ondanks al dat goede werk heeft Water Natuurlijk toch nog wensen, ambities. 

Zonder  rupsje nooitgenoeg te willen zijn… 

De Lekdijk vormt de zuidelijke grens van ons waterschapsgebied en de versterking 

ervan gaat ons de komende jaren veel aandacht en menskracht kosten. Water 



Natuurlijk zou Water Natuurlijk niet zijn als zij niet op zou roepen om de kansen  te 

benutten voor de versterking van natuur, bijvoorbeeld in de uiterwaarden. 

Uiterwaardennatuur is internationaal gezien zeldzaam en zeer waardevol .  

De zoetwatervoorziening van west Nederland is zo’n onderwerp waarbij we over 

onze grenzen heen moeten durven kijken. Hoe mooi zou het zijn als we de 

klimaatbestendige wateraanvoer tot een  permanent voorziening zouden kunnen 

maken (de POA) zodat we daarmee niet alleen bijdragen aan zoetwatervoorziening 

voor onze buren maar ook aan het mogelijk maken van een natuurlijke zoet- zout 

overgang in de zuidwestelijke Delta, ver buiten onze grenzen. Wij zijn benieuwd 

naar de uitkomsten van de Joint Fact Finding in deze en horen graag hoe HDSR dit 

verder oppakt. 

Over de grenzen van ons eigen sectorale waterbelang leren denken is van belang 

voor de omgevingswet. Waarschijnlijk verdwijnt de watertoets. De belangen van 

water moeten aan de voorkant duidelijk zijn en meegewogen worden in het proces. 

Dat  vraagt om een zelfbewust en pro-actief waterschap. Want het komt niet vanzelf 

goed.  

Grenzen stellen aan onze eigen impact als organisatie. Duurzaamheid. We zijn 

benieuwd hoe  dat-zoals de heer Jansen op de Haar dat tijdens de 

commissievergadering zo mooi zei- als een positief virus deze organisatie gaat 

incuberen. Dat vereist aandacht, menskracht en strategie. We moeten een forse slag 

maken op energiegebied en alle kansen pakken. Water Natuurlijk vindt het prima te 

rechtvaardigen om hiervoor een afschrijvingstermijn te hanteren van meer dan 15 

jaar. En het lijkt ons goed om volgend jaar met een duurzaamheidsjaarverslag te 

komen.  

Dan zijn er de reguliere taken. De uitdaging is om ook daarbij over de grenzen te 

kijken van ‘hoe we het altijd gedaan hebben’ en op zoek te gaan naar vernieuwing. 

Maaibeleid, belangrijk voor aan- en afvoer van water maar ook met een impact op 

natuur en landschap. Alles maaien is misschien het veiligst maar niet gunstig voor de 

biodiversiteit langs de slootkant en KRW doelstellingen. Zoek ook hierin naar 

vernieuwing. Denk aan meandermaaien of aan maaiboten.   

Vergeet bij onderhoud niet de ‘oude’ werken die hun functie verloren hebben, maar 

wel belangrijk zijn als cultuurhistorie. 

Handhaving van de zorgplicht,  het schoonhouden van erven en opstallen, heeft, 

samen met gewasbeschermingsmiddelen,  belangrijke gevolgen voor de 



waterkwaliteit. Betrek agrariërs en sportvissers bij het monitoren van die 

waterkwaliteit. Samen doen is juist ook hierbij heel belangrijk. Dat past in de geest 

van het Deltaprogramma Agrarisch waterbeheer (DAW). We wachten met smart op 

de resultaten die dit programma op gaat leveren. 

En samenwerking op zich zal ook altijd aandacht blijven vragen. In 

Gemeenschappelijke regelingen zoals Aquon en het  muskusrattenbeheer. Het 

samenspel tussen ambtelijke organisatie, AB en DB. En natuurlijk het samenwerken 

met onze belastingbetalers. Wat ons betreft wordt het principe ‘de gebruiker of 

vervuiler betaalt’ zo snel mogelijk leidend in die relatie.  

Tot slot voorzitter,  
Er liggen flink wat uitdagingen klaar om grensverleggend bezig te zijn bij dit 

waterschap. Water Natuurlijk wil aan dit alles graag bijdragen vanuit haar 

kernwaarden:  

 respect voor ecologie, natuur en landschap  

 duurzaamheid als leidend principe voor al ons handelen;  

 eerlijke lastenverdeling;  

 financiële degelijkheid en in  

 samenwerking met de omgeving 

Dank u wel.  


