
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkiezingsprogramma 2019 - 2023 
Water Natuurlijk Rijnland 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
De 10 speerpunten van Water Natuurlijk Rijnland: 
 
 
1. Verbeteren van de veiligheid, zoals het versterken van dijken, koppelen aan het 

verbeteren van de leefomgeving. 
 
2. Meer investeren in de gezondheid van sloten, plassen en kanalen met veel  

verschillende vissen, waterplanten en waterdieren. 
 
3. Een robuust watersysteem dat bestand is tegen de wisselende omstandigheden 

die klimaatverandering met zich meebrengt. 
 
4. Meer natuurlijke oevers! Niet alleen bij plassen en meren, maar ook in de stad.  

En zoveel mogelijk natuurvriendelijk maaien langs watergangen. 
 
5. Meer inzet op het ondersteunen van agrariërs en anderen die zich inzetten voor 

schoon en gezond water. 
 
6. Om bodemdaling en broeikasgasuitstoot tegen te gaan, geen verdere peilverlaging 

meer toepassen in veenweidegebieden. 
 
7. Voldoen aan de Europese richtlijnen voor schoon water in 2027. 
 
8. Een visie ontwikkelen, die aangeeft welke grenzen duurzaam waterbeheer stelt aan 

stadsuitbreidingen, bepaalde vormen van landbouw of ander gebruik van grond. 
 
9. De aanvoer van water bij droogte vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal  

(de zogenaamde Klimaatbestendige Water Aanvoer) uitbouwen tot een  
Permanente Wateraanvoer in combinatie met natuurontwikkeling. 

 
10. In de komende periode tenminste 3 pilots starten om kennis op te doen. Zoals de 

proeftuin Hogeveense Polder in Noordwijkerhout, waar de beste bollen en knollen 
moeten groeien, maar ook natuur en milieu alle kansen krijgen.  



 

 
Ons waterschap kent een grote verscheidenheid aan gebieden. Elk met zijn eigen uitdagingen: 
- uitgebreide kustlijn met duinen die passende versterkingen behoeven; 
- steden als Haarlem, Leiden en Gouda met sterke verdichting; 
- veenweidegebieden en Gouda met bodemdaling; 
- waterlichamen als het Braassemermeer en de Westeinder-, Kager-, Nieuwkoopse en 

Reeuwijksche plassen met (zwem)waterkwaliteit; 
- diepe polders met verzilting. 

 
Water Natuurlijk is een landelijke partij die in alle waterschappen in Nederland actief is en 
zich inzet voor de belangen van inwoners en bedrijven. Maar door zich ook nadrukkelijk hard 
te maken voor de natuur en recreatie zet zij zich ook in voor de belangen van toekomstige  
generaties. Water Natuurlijk is actief in alle 21 waterschappen in Nederland en is in 18 van 
deze waterschappen vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Dit maakt Water Natuurlijk 
de grootste landelijke partij en dé groene stem wanneer het om water gaat. 
 
Dit is ons programma voor de periode 2019 – 2023 voor het Hoogheemraadschap van  
Rijnland. Wij hebben voor u onze doelstellingen geclusterd rondom zes thema’s: 
 
KLIMAATVERANDERING EN VEILIGHEID bescherming, droogte en wateroverlast 
GEZONDHEID     betere kwaliteit van het water 
ANDERS WERKEN    klimaatbestendig waterbeheer 
GENIETEN     waterrecreatie 
GROEN      natuurvriendelijk en duurzaam waterbeheer 
GEZAMENLIJK     investeren in samenspraak 
 
Samen werken we daarmee aan een betere leefomgeving. Nu en vooral voor de toekomst. 
 
Wij wensen u veel leesplezier!  

Rijnland 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een eeuwenoud waterschap dat zich uitstrekt van 
IJmuiden tot Gouda en van Wassenaar tot Amsterdam. Aan de westkant wordt het  
begrensd door de Noordzee. Het werkgebied is ruim 1.100 vierkante kilometer groot en  
omvat de directe leefomgeving van ruim 530.000 huishoudens. In ons waterschap wonen 
en werken zo’n 1,3 miljoen mensen. 



 

 
 
 
Natuurlijk = Logisch 
 
De zorg voor waterveiligheid tegen over-
stromingen en wateroverlast is van cruci-
aal belang. Dijken en kades langs kanalen, 
vaarten en rivieren moeten betrouwbaar 
zijn en goed worden onderhouden.  
Klimaatverandering, bodemdaling en eco-
nomisch landgebruik stellen nieuwe eisen 
aan deze waterkeringen. Door te werken 
met natuurlijke oplossingen zetten we de 
kracht van natuur in voor herstel én be-
scherming, zoals dat bij Kustwerk Katwijk 
met een Duin-in-Duin-oplossing is gedaan. 
Wij willen het waterbeheer baseren op de 
realiteit in het veld en de omstandigheden: 
dus ook aanpassen aan klimaatverandering 
door adaptief en duurzaam waterbeheer. 
Meebewegen met de natuur beschermt 
ons tegen droogte, hitte, extreme neerslag 
en bodemdaling. Zo werken we aan een 
robuust watersysteem. 
 
Duurzaam waterbeheer gaat niet alleen 
over veiligheid, maar ook over voldoende 
schoon water. Wij willen de inrichting van 
onze leefomgeving baseren op de combi-
natie van waterkeringen, voldoende 
schoon water en natuur en milieu. Daarbij 
is inrichting en het beheer van dijken eco-
logisch en landschappelijk verantwoord.  

Zo wordt een duurzaam landschap ook een 
mooi landschap. 
 
Rijnland kent een zeer hoge bevolkings-
dichtheid. En met de woningbouwambities 
die er liggen voor verschillende regio’s zal 
die nog hoger worden. Daarom moet het 
waterschap van het begin af aan aan tafel 
zitten bij nieuwbouwplannen. 
 
Water Natuurlijk staat voor: 
- droge voeten, ook in de toekomst; 
- samen met provincies, gemeenten en  

inwoners kijken hoe de gevolgen van 
extreem weer (clusterbuien of juist 
droogte) kunnen worden beperkt; 

- risicoanalyses vóórdat planontwikke-
ling van bouwprojecten plaatsvindt; 

- voorbereiding en preventie zoals  
rampenplannen, oefeningen en voor-
lichting; 

- veiligheid samen laten gaan met het 
aantrekkelijker maken van de leefom-
geving; 

- ontwikkeling van een permanente  
wateraanvoer vanuit de Rijn. Dit maakt 
onze waterhuishouding robuuster,  
bijvoorbeeld tijdens droogte.

Klimaatverandering en veiligheid 
Bescherming, droogte en wateroverlast 



Klimaatverandering: nieuwe problemen vragen om een nieuwe aanpak 
 
Klimaatverandering heeft niet alleen grote 
gevolgen voor onze veiligheid en gezond-
heid, maar ook voor de flora en fauna in 
onze omgeving. Om onze veiligheid duur-
zaam te garanderen zijn innovatieve  
methoden nodig. Voor een effectieve  
aanpak moeten we samenwerken. Binnen 
Rijnland, maar ook daarbuiten. Het klimaat 
stopt immers niet bij de grenzen van Rijn-
land. 
 
Voor Water Natuurlijk is innovatie het  
sleutelbegrip bij aanpak van nieuwe  
problemen. Voor de verdere ontwikkeling 
van duurzaam waterbeheer willen we  
experimenteren met techniek, finan-

ciering, samenwerkingsvormen en verant-
woordelijkheidsverdeling; op grote én 
kleine schaal. Veiligheid hoeft niet te  
leiden tot een betonnen leefomgeving. 
 
Een paar voorbeelden: 
- terugwinnen van stoffen uit de afval-

waterzuiveringsinstallaties; 
- investeren in de toepassing van nieuwe 

technieken; 
- meer samenwerken met onderwijsin-

stellingen met aandacht voor voortge-
zet onderwijs; 

- actiever informeren over groen en wa-
ter in de stad. 

 
  



 

 
 
 
Natuurlijke omgeving 
 
Het belang van schoon water is groot. Voor 
inwoners, agrarische toepassingen én de 
natuur. Door allerlei processen als schaal-
vergroting, intensivering van de landbouw 
en verdere verstedelijking van de Randstad 
is de omgeving voor veel planten- en dier-
soorten achteruitgegaan. De biodiversiteit 
staat daarbij onder druk. Landelijk is zelfs 
zo’n 60 à 70% van de insecten verdwenen 
en het bodemleven sterk verschraald.  
Water Natuurlijk wil deze achteruitgang 
stoppen en ombuigen naar (water)natuur-
herstel. 
 
Water Natuurlijk zoekt samen met onder 
andere natuurorganisaties naar mogelijk-
heden om meer ruimte te maken voor 
biodiversiteit, water en klimaatadaptatie. 
Schoon water en berging hiervan zijn een 
goed uitgangspunt voor het verbeteren 
van de biodiversiteit. Ook in de stad. We 
willen daarom dat Rijnland andere over-
heden helpt om die kansen te herkennen 
en te grijpen. 
 
 

Water Natuurlijk heeft zich in het verleden 
sterk gemaakt - en wil dus verder - met het 
volgende beleid: 
- toepassing van natuurvriendelijke oe-

vers in plaats van harde beschoeiingen; 
- ecologisch verantwoord beplanten; 
- maatwerk in maaien, goed afgestemd 

op de seizoenen. 

 
Verder willen we: 
- leefomgeving van waterdieren verbete-

ren door betere waterkwaliteit en het 
verbinden van wateren (leefgebied  
vergroten); 

- kringlooplandbouw en agrarisch na-
tuur- en landschapsbeheer stimuleren;  

- verstrekkend ecologisch beheer van 
sloten en ander water; 

- herstel van vismigratie door de aanleg 
van visvriendelijke gemalen, vispassa-
ges en paaiplaatsen; 

- beschermen van kwetsbare inheemse 
soorten en natuurgebieden; 

- voldoen aan de Europese richtlijnen 
voor waterkwaliteit in 2027. 

  

Gezondheid 
Betere kwaliteit van het water 



 

Schoon water 
 
Water moet schoon en ecologisch gezond 
zijn. Dat stelt hoge eisen aan de rioolwa-
terzuivering, maar zeker ook aan de  
preventie. Wat niet in het water terecht 
komt hoeven we er tenslotte ook niet uit 
te halen. Dus de hoeveelheid plastic in het 
water monitoren en aanpakken. Voor het 
terugdringen van vervuiling willen we ook 
hier voldoende ruimte creëren voor inno-
vatie. 
 
Duurzaam waterbeheer betekent ook het 
in stand houden van voldoende en goed 
grondwater voor de drinkwatervoorzie-
ning. Gewasbeschermingsmiddelen, medi-
cijnresten, (micro)plastic en allerlei nieuwe 
stoffen die vrijkomen bij productiebedrij-
ven; ze horen niet thuis in het water! Het 
verwijderen van deze stoffen is moeilijk en 
verhoogt de kosten van de waterzuivering. 
Als deze stoffen in de sloot of de bodem 
terechtkomen kunnen ze flora en fauna én 
onze eigen gezondheid aantasten. 
 
Water Natuurlijk wil hiervoor onder andere 
inzetten op: 
- goede controle van afvalwaterlozing op 

het riool; 
- aanpak aan de bron, zoals bij zieken- 

en verpleeghuizen en bedrijven; 
- samen met de ‘vervuilers’ zoeken naar 

innovaties, zoals het gebruik van  
minder vervuilende stoffen; 

- lobby gericht op het Haagse voor snel-
lere regelgeving bij ‘nieuwe’ stoffen; 

- bij nieuwbouw en in de bestaande be-
bouwde omgeving ontkoppeling van 
regenwater en rioolwater afvoer; 

- voorlichting en educatie. 

 
Wij willen graag: 
- acties ondersteunen om alle plastic 

(micro- én macroplastic) uit het water 
te krijgen; 

- samen met de agrarische sector kijken 
hoe bedrijfsvoering nog schoner kan, 
zoals bij het project ‘schoon erf, 
schone sloot’, teeltvrije zones en buf-
ferstroken met (reeds bestaande)  
subsidies en ruimtelijke maatregelen 
om meststoffen in het water terug te 
dringen; 

- waterkwaliteit verbeteren door het 
maaisel van schouwpaden en taluds af 
te voeren. 

 
Zo ontstaat: 
- schoon en voldoende water voor het 

landschap, natuur en milieu. Buiten én 
in de stad; 

- water zonder medicijnresten; 
- water dat geschikt is als zwemwater. 

 
  



 

 
 
 
De waterketen sluitend 
 
De waterketen bestaat uit het opwerken 
van oppervlakte- en grondwater naar 
drinkwater en het na gebruik weer zuive-
ren naar geschikt oppervlaktewater. Voor 
duurzaam waterbeheer willen we deze ke-
ten zo doelmatig, optimaal en efficiënt  
mogelijk inrichten en benutten. 
 
Water wordt op veel manieren gebruikt: 
oppervlakte- en grondwater door de land- 
en tuinbouw voor beregening; drinkwater-
voorziening voor de inwoners; als proces- 
en/of koelwater door de industrie. Voor 
een verdere verbetering van de waterke-
ten is het daarom essentieel om met drink-
waterbedrijven, de agrarische sector en 
het bedrijfsleven samen te werken en  
samen te investeren. 

Zo willen we samen:  
- lozingen via het riool voorkomen; 
- waterkringlopen, bijvoorbeeld bij  

kassen, land- en tuinbouw en industrie, 
sluiten; 

- hergebruik van water en grondstoffen 
in de (proces)industrie stimuleren; 

- thermische belasting van het opper-
vlakte- en grondwater verminderen en 
op termijn voorkomen; 

- broeikasgasuitstoot van veengebieden 
verminderen door deze natter te hou-
den; 

- cultiveren van zoutresistente of zelfs    
-minnende gewassen te stimuleren. 

 
 
 
Duurzaam is circulair 
 
Als waterschap willen we een forse bij-
drage leveren aan vermindering van broei-
kasgassen en aan de ontwikkeling van de 
circulaire economie. Nieuwe technieken 
moeten naast financiële en eventueel 
technische voordelen vooral beoordeeld 

worden op milieuvoordelen. Deze voorde-
len zullen we beoordelen over de hele  
keten, de lange termijn en in onderlinge 
samenhang. Daarbij geldt: voorkomen is 
beter dan genezen.

Anders werken 
Klimaatbestendig waterbeheer 



Het energieverbruik van rioolwaterzuive-
ringsinstallaties en gemalen is hoog. Het is 
de uitdaging om zelf te kunnen voorzien in 
de benodigde energie. 
 
We zien ook kansen. Waterbeheer levert 
ook grondstoffen op: maaisel als biomassa, 
slib uit waterzuiveringsinstallaties voor  
biogas en water als bron voor warmte of 
koude. Daarnaast kunnen we stoffen als 
fosfaat en andere mineralen uit waterzui-
veringsslib terugwinnen. Dit levert een  
bijdrage aan onze energietransitie en de 
vermindering van broeikasgasemissies. Het 
terugwinnen van mineralen past in het  
circulaire denken. 
 
Wij vinden dat Rijnland: 
- maatschappelijk verantwoord en 100% 

duurzaam moet inkopen; 
- vermindering van energiegebruik en de 

opwekking van duurzame energie de 
hoogste prioriteit moet geven; 

- een energiecentrale moet zijn in 2030 
en al zijn rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties energieneutraal worden; 

- rioolwaterzuiveringsinstallaties moet 
(her)inrichten om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen; 

- terugwinnen van biogas moet onder-
zoeken; 

- gebruik van warmte en koude uit riool-
water en gezuiverd water moet onder-
zoeken; 

- andere terugwinroutes voor bijvoor-
beeld stikstof, eiwitten en metalen 
moet onderzoeken; 

- zichzelf moet inrichten volgens de  
benadering van de circulaire economie; 

- nadrukkelijk moet samenwerken bij on-
derzoek en investeringen (co-creëren); 

- open moet staan voor het faciliteren 
van burgerinitiatieven op het gebied 
van water en duurzaamheid. 

 
  



 

 
 
 
 
Recreatie in, op en rond het water 
 
Water is een belangrijk onderdeel van onze 
woon- en leefomgeving. Rijnland bezit veel 
grond, zoals dijken en onderhoudspaden 
langs sloten en andere watergangen. Deze 
zijn vaak aantrekkelijk voor kleinschalig ge-
bruik. Iedereen moet van water en natuur 
kunnen genieten. 
 
Het water en de oevers van Rijnland moe-
ten zoveel mogelijk toegankelijk zijn om te 
duiken, zeilen, varen, schaatsen, vissen, 
wandelen, fietsen en ander recreatief  
medegebruik. Dit vraagt om voorzieningen. 
Voor recreatie hanteren we het principe 
van “ja, mits…..”. Alleen als het om veilig-
heidsredenen of natuurbeheer echt niet 
verantwoord is, wordt recreatief gebruik 
beperkt. Voor zwemwater geldt dat het 
toegankelijk en van voldoende kwaliteit 
moet zijn. Voor viswater is naast de toe-
gankelijkheid ook een goede visstand van 
belang. 
 
Aan het waterbeheer is door de eeuwen 
heen ook veel erfgoed verbonden. Ons  
waterschap is bijvoorbeeld eigenaar van de 
gemeenlandshuizen in Leiden en in 

Spaarndam, het Cruquius gemaal en  
verschillende molens. Wij vinden dat dit 
erfgoed een rol kan spelen bij educatie. 
Watergerelateerd erfgoed kan een schitte-
rende ingang zijn om mensen bewust te 
maken van het belang van goed omgaan 
met water en het feit dat waterbeheersing 
niet vanzelf komt. Daarom zet Water  
Natuurlijk zich in om watergerelateerd  
erfgoed extra aandacht te geven. Beheer 
en onderhoud van dit erfgoed is daarop 
aangepast en het waterschap maakt dit 
erfgoed toegankelijk. Het erfgoed is van én 
voor iedereen; en zoals bij het Cruquius  
gemaal, goed voor een dagje uit. 
 
Water Natuurlijk wil: 
- dat inwoners en bezoekers van Rijn-

land zich kunnen ontspannen in, op en 
rond het water; 

- in samenwerking  met gemeenten  
werken aan de zwemwaterkwaliteit; 

- onze watersysteem inzetten voor de 
toeristische sector; 

- ons cultureel erfgoed behouden en  
zoveel mogelijk toegankelijk maken. 

  

Genieten 
Waterrecreatie 



 

 
 
 
Water als ordenend principe 
 
Waterbeheer en grondgebruik zijn nauw 
met elkaar verbonden. Sloot- of grondwa-
ter is nodig bij het besproeien van het land. 
En in de stad zorgen grachten en vaarten 
voor recreatiemogelijkheden en verkoeling 
in de warme zomers. Water is een bron 
van biodiversiteit, groen, schaduw, plezier 
en ontspanning, gezondheid. 
 
Het waterschap bewaakt het peil. Dit peil is 
op dit moment vaak afhankelijk van het ge-
bruik van een gebied en kan dus van ge-
bied tot gebied verschillen. Het duurzaam 
waterbeheer dat wij nastreven vraagt om 
een natuurlijk en op maat gesneden peil-
beheer, grotere peil-gebieden en vasthou-
den van (regen- of kwel)water uit het eigen 
gebied. Water Natuurlijk streeft dus naar 
toepassen van een flexibel peil, waarbij het 
gebruik meer het peil volgt.  
In plaats van een peil gebaseerd op het  
gewenste gebruik van het gebied, de gron-
den gebruiken voor wat mogelijk is bij een 
meer natuurlijk peil. 
 
We willen naar grotere peilgebieden. Die 
leveren namelijk grotere leefgebieden op 
voor planten en dieren, omdat er dan 

minder noodzaak is voor barrières als  
waterkeringen, dammen enzovoorts. Door 
waterafhankelijke natuurgebieden goed 
met elkaar te verbinden is het makkelijker 
gebiedseigen water vast te houden. Ook 
kan flexibel peilbeheer een rol spelen bij 
het afremmen van bodemdaling, ook om 
de uitstoot van broeikasgassen uit veen-
weiden te beperken. 
 
Water Natuurlijk zoekt de samenwerking 
met agrariërs die bereid zijn mee te wer-
ken aan het verbinden van natuurgebieden 
via hun gronden. Natuurgebieden met een 
goede biodiversiteit kunnen op hun beurt 
weer bijdragen aan agrarische bedrijfsvoe-
ring zoals hout, drinkwater en schone 
lucht. Op akkers en weilanden zorgt  
natuurlijke bodemvruchtbaarheid ervoor 
dat gewassen kunnen groeien en natuur-
lijke vijanden onderdrukken plaaginsecten. 
 
Water Natuurlijk staat voor: 
- het uitgangspunt dat de functie het peil 

volgt. Dit in verband met het tegen-
gaan van bodemdaling en betere  
natuurwaarden.

  

Groen 
Natuurvriendelijk en duurzaam waterbeheer 
 



Wij willen dat Rijnland zorgt dat bij de 
ruimtelijke procedures voldoende ruimte 
blijft om nuances en lokale accenten aan te 
brengen. Water wordt daarmee een orde-
nend principe bij gebiedsontwikkeling,  
herstructureringsprojecten en andere 
ruimtelijke ontwikkelingen. De watertoets 
is daarmee een goed instrument. En bij 

ruimtelijke ordening houden we rekening 
met klimaatadaptatie (overstromingsri-
sico’s, wateroverlast en watertekort). Dat 
duurzaam waterbeheer grenzen stelt aan 
gebruik van gronden moet actief worden 
ingebracht bij andere overheden in het  
kader van omgevingsvergunningen, -plan-
nen en -visies. 

 
 
 
 
 
Iedereen waterbewust 
 
Waterbeheer is belangrijk op het platte-
land én in de stad. Iedereen moet zich  
realiseren dat we in het grootste deel van 
Rijnland onder de zeespiegel leven. We zijn 
daarnaast kwetsbaar voor vervuiling en 
verdroging. Water speelt een cruciale rol in 
de veiligheid van onze leefomgeving.  
Water Natuurlijk wil een waterbeheer dat 
rekening houdt met de fysieke leefomge-
ving van álle bevolkingsgroepen, met land-
bouw én natuur, milieu en landschap. 
Daarbij wordt ook een verbinding gezocht 
tussen stad en platteland. 
 
Wij willen dat inwoners begrijpen welke  
investeringen in waterbeheer noodzakelijk 
zijn. Maar ook dat ze zelf een grote rol  
kunnen spelen in duurzaam waterbeheer. 
Stad en platteland zijn met elkaar verbon-
den door het water. Overloopgebieden in 
de landelijke omgeving zijn nodig, naast 
waterberging in de stad. We streven naar 
een combinatie van functies waarbij ieder-
een gebaat is: pleinen, parken, parkeerga-
rages, recreatie- en natuurgebieden. 
 
Wij zetten daarom in op voorlichting over 
onze relatie met water. Het is belangrijk 
dat mensen zich bewust zijn van hun  
afhankelijkheid van water. Door het veran-
derende klimaat zullen technische 

aanpassingen en gedragsverandering nodig 
zijn. Kennis over onze watersystemen leidt 
tot begrip en draagvlak voor de nodige 
maatregelen. Dat betekent dus educatie en 
voorlichting door het waterschap. 
 
Water Natuurlijk wil daarbij: 
- voorlichting over wat wel en niet in een 

riool thuishoort; 
- praktische maatregelen samen met  

gemeenten en inwoners uitvoeren,  
zoals ontkoppelen van het riool van  
regenwater; 

- vergroening van de stad door toepas-
sing van groene daken, het onttegelen 
van bestaande verharding en het  
terugdringen van het gebruik van  
bestrijdingsmiddelen; 

- terugdringen van wateroverlast bij  
extreme neerslag door vergroening, 
wateropvang op eigen terrein en  
realiseren van tijdelijke waterberging;  

- leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 
de woonomgeving verbeteren door  
recreatieve voorzieningen in, om en bij 
het water te faciliteren; 

- actief ondersteunen van initiatieven 
die duurzaam waterbeheer bevorde-
ren.

  



 

 
 
 
Het waterschap is geen eiland 
 
Waterschappen zijn niet meer uitsluitend 
bezig met droge voeten en voldoende  
water. Deze bredere kijk op zijn verant-
woording betekent dat een waterschap 
steeds meer moet samenwerken met zijn 
inwoners, andere overheden, bedrijven en 
organisaties in haar gebied. Pas dan  
kunnen we de beste en duurzaamste  
oplossingen voor mens, milieu, natuur en 
landschap realiseren. Deze samenwerking 
start bij het maken van plannen en loopt 
door tot en met de uitvoering. 
 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is 
een overheidsorgaan en daar hoort dus 
ook het afleggen van verantwoording bij. 
Waterschappen publiceren actief uitslagen 
van stemmingen, vergaderingen zijn open-
baar en alle stukken zijn in te zien of op te 
vragen. De fractie van Water Natuurlijk  
publiceert zelf actief over haar activiteiten, 
overwegingen en beslissingen. 
 
Rijnland heeft in de afgelopen 800 jaar veel 
ervaring en deskundigheid opgedaan met 
het krachtenveld tussen inwoners, (agrari-
sche) ondernemers en overheden en  
belangenorganisaties zoals natuurbeheer-
ders, watersporters en vissers.  

Water Natuurlijk wil dat Rijnland een ver-
binder van partijen is. Dit met respect voor 
en erkenning van ieders belangen. 
 
Duurzaam waterbeheer betekent ook dat 
bestuurders actief de samenwerking met 
alle betrokkenen zoekt. Het vinden van 
goede en acceptabele oplossingen bij  
gerezen problemen is alleen mogelijk door 
samen te werken op basis van gelijkwaar-
digheid . Daar hoort bij dat het waterschap 
verantwoording aflegt over haar besluiten 
en de uitvoering hiervan. Als het kan,  
worden inwoners zo breed mogelijk  
gefaciliteerd. 
 
Als Water Natuurlijk willen wij dat Rijnland: 
- in aanloop naar de Omgevingswet  

nadrukkelijk samenwerkt met andere 
overheden; 

- actiever de buitenwereld laten weten 
dat bij bouwplannen niet alleen de  
gemeente, maar ook het waterschap 
aan zet is; 

- zoveel mogelijk in lokale initiatieven 
participeert; 

- opgaven samen met anderen, en  
integraal, oppakt; 

Gezamenlijk 
Investeren in samenspraak 



 

- meer samenwerkt met bedrijven en  
instellingen; 

- gebiedsgerichter gaat werken. 

 
 
 

 
 
 
 
Evenwicht in lusten en lasten 
 
Elke euro kan maar één keer worden uitge-
geven. Onze middelen moeten dus even-
wichtig, rechtvaardig en vooral verstandig 
worden ingezet. Stevig investeren om 
droge voeten en schoon water te hebben 
is belangrijk. Investeren betekent niet  
automatisch geld, maar ook het zoeken 
van samenwerking zoeken met gemeen-
ten, bedrijven, agrariërs en grote organisa-
ties, zoals ziekenhuizen en onderwijsinstel-
lingen, is een zinnige vorm van investeren. 
Om draagvlak te creëren en het waterbe-
wustzijn te vergroten, maken waterschap-
pen zichtbaar wat de maatschappelijke 
(publieke) opbrengsten zijn van investerin-
gen in veiligheid, gezondheid, natuur en 
landschap. 
 
We sluiten een lichte stijging in uitgaven 
niet uit, omdat er grote opgaven liggen. 
We zien dat we meer moeten investeren in 
klimaatadaptatie om tijdig de problemen 
van afwisselend droogte, hoosbuien en  
hittestress aan te pakken. We willen inves-
teren voor de lange termijn, wat op den 
duur goedkoper is. Niet investeren nu, 
leidt tot meer kosten in de toekomst. En 
we willen de schulden niet doorschuiven 
naar de toekomst en onze kinderen. 
 
Om te kunnen investeren in watersys-
temen en kwaliteit, heft een waterschap 
zelf belastingen. Op die manier heeft een 
waterschap zowel de balans tussen inkom-
sten en uitgaven in eigen hand. Water  
Natuurlijk is ervan overtuigd dat er in deze 
balans nog verbeteringen mogelijk zijn 
door: 

- slimmer te investeren (samen met 
partners); 

- korte en lange termijn doelstellingen 
meer bij elkaar te brengen;  

- beter en intensiever samen te werken 
met gemeenten en (agrarische) onder-
nemers; 

- beter gebruik te maken van de  
gebiedskennis van inwoners; 

- risico’s vroegtijdig in kaart te brengen 
en te adresseren;  

- vervuiler te laten betalen voor het 
schoonmaken; 

- gebruiker te laten betalen voor schoon 
water; 

- aanpassingen in het belastingsysteem 
doorvoeren. 

 
Water Natuurlijk wil in Rijnland met  
betrokkenen onderzoeken op welke  
manier duurzame resultaten eerlijker  
bereikt kunnen worden. Dat kan door goed 
gedrag te belonen en illegaal gedrag op te 
sporen en te beboeten. Kosten kunnen 
worden verder beperkt door over de  
grenzen van Rijnland samen te werken,  
bijvoorbeeld met andere waterschappen. 
 
In de afgelopen periode heeft Water  
Natuurlijk zich hard gemaakt voor het  
beter in evenwicht brengen van inkomsten 
en uitgaven, beperkt houden van kosten-
stijgingen en grip houden op de schulden-
last. Dat mag u ook in de toekomst van ons 
verwachten.
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