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We	zijn	gekozen!	

We	willen	de	kiezer	laten	zien	waar	we	op	inzetten	

We	willen	een	gezamenlijk	Water	Natuurlijk	geluid	laten	horen	

We	willen	laten	zien	wat	we	bereiken		
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bronnen:	
• Water Natuurlijk Delfland: Verkiezingsprogramma 2019-2023 
• Folder Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 
• Strategische Verkenningen 2019 Delfland 
• Bestuursakkoord Delfland 2019-2023: Iedereen aan de slag voor water. 
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Missie,	visie,	ambitie	
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Waarden	en	Speerpunten	
Water	Natuurlijk	Delfland	

Waarden	
• Integer 

• Zoeken naar gezamenlijke belangen 

• Gericht op samenwerking 

• Praktische kennis en maatschappelijke context net zo belangrijk als technische kennis 

• Leden, inwoners en organisaties betrekken we bij ons werk. 

Speerpunten	Verkiezingsprogramma	
• Waterkwaliteit: schoon, gezond en levend water voor mensen, dieren en planten 

• Natuur: meebewegen met de natuur én oplossingen vinden in de natuur 

• Biodiversiteit: in stand houden en verbeteren 

• Water: voor plezier, sport en beweging 

• Veiligheid: bescherming tegen water en veilig water 

• Klimaat: duurzaam waterbeheer nu en voor de toekomst, CO₂ neutraal waterschap in 2035 

• Circulair: water en afval voor energie en grondstoffen 

• Energie: energieneutraal waterschap in 2025 

• Duurzaam waterbeheer: samen met belanghebbenden en betrokkenen 

• Eerlijke lastenverdeling en betaling naar gebruik. 
Toegevoegd speerpunt/thema: 

• Bestuur, organisatie, financiën: transparant, inclusief, democratisch, in beweging, personeel 

centraal, uitproberen en leren van fouten; zorgvuldig, verantwoording afleggen.  
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Waterkwaliteit:	schoon	en	gezond	
water	voor	mensen,	dieren	en	planten	

Strategische	verkenningen	

Bestuursakkoord	
Om te voldoen aan de KRW en te zorgen voor een goed leefomgeving vraagt ecologische en chemische 
waterkwaliteit onverminderde aandacht.  Emissies van chemische gewasbeschermingsmiddelen is een 
urgent probleem dat we gebiedsgericht aanpakken. Uitbreiding van activiteiten rond baggeren, tegengaan 
van kroos en verminderen overstorten. Versnellen en intensiveren van oplossen van knelpunten waar de 
problemen het grootst zijn. Beschikbaarheid van zoet water voor bedrijven, ook in perioden van droogte.  

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Overal schoon, gezond en levend water (KRW-doelen halen in alle wateren). 
• Verbinding ecologische en chemische waterkwaliteit. 
• Samen met partners zoals LTO, gemeenten, ziekenhuizen en ondernemers de waterverontreiniging en 

emissie door bestrijdingsmiddelen, nutriënten en medicijnresten bij de bron aanpakken. Onder andere 
door innovatie, educatie en handhaving. 

• Samen met burgers voorkomen dat plastic zwerfafval in onze wateren terecht komt. Ook door 
statiegeld te promoten en initiatieven zoals de Statiegeldalliantie en de Plastic Soep Surfer te 
ondersteunen. 

• Emissies voorkómen: aanpak bij de bron. 
• Samen monitoren: Monitoren is de basis voor kennis over veilig, schoon en gezond water. Dit vergt 

geld en capaciteit. 

• Voorkomen van overmatig kroos door (naast vermindering van lozing van voedingsstoffen in het 
water door land- en tuinbouw) inzet op verwijdering van nutriënten door baggeren voor de 
waterkwaliteit. 

Bereikt	2023	
• De doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in 2027 gehaald en in 2023 is die trend 

zichtbaar. Hiervoor is het Stroomgebied beheersplan 3 opgesteld met inbreng van maatschappelijke 
organisaties.  

• Delfland heeft adequate informatie over de chemische en ecologische waterkwaliteit en deelt die 
actief met partners uit het gebied. 

• Het voorzorgsprincipe is ingevoerd: microplastics, pfas en andere milieuvervuilende stoffen zijn 
verboden. Nieuwe (onbekende) stoffen zijn gecontroleerd op hun effecten op drinkwater en het 
leven in het water.  

• Bedrijven, bewoners en organisaties voorkómen dat er rotzooi in het water komt o.a. te zien aan 
geen overschrijdingen van normen en geen overmatig kroos.  

• Door streng en rechtvaardig handhaven vinden er bij uitzondering overtredingen plaats.  
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Natuur:	meebewegen	met	en	
oplossingen	vinden	in	de	natuur	

Strategische	verkenningen	
Vergroening en verduurzaming van de economie. Meer verstening en meer druk op het beperkte groen. Door 
de bevolkingsgroei neemt de behoefte aan ruimtebeslag voor groen en recreatie toe. 
We moeten zoeken naar nieuwe concepten, vooral maatwerk-oplossingen. Dit vraagt een flexibele en 
pragmatische houding naar de partners. 

Bestuursakkoord	
De leefbaarheid en veiligheid in het gebied van Delfland staan onder druk door verstedelijking, bodemdaling, 
milieuverontreiniging, klimaatverandering. We voeren de taken zo uit dat ze maximaal bijdragen een de 
veiligheid en leefbaarheid in ons gebied. Dit kan ook betekenen dat we bijdragen aan de uitvoering van 
taken van anderen als we daarmee onze doelen beter en efficiënter realiseren. 
 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Meer ruimte voor water en natuur. 

• Verbetering van waternatuur en wateropvang door aanleg van ecologische verbindingszones, 
natuurvriendelijke oevers, kraamplekken voor vissen, het verondiepen van plassen. 

• Natuurverbetering en –aanleg vraagt om maatwerk ter plekke. Een goede analyse van het 
watersysteem ligt daaraan ten grondslag. 

• Herstel van vismigratie door de aanleg van vispassages en visvriendelijke gemalen. 
• Streven naar een evenwichtige invulling van de functietoekenning in het landelijk gebied met een 

balans tussen met name landbouw, bodem, water en natuur voor ogen. Inrichting, beheer en 
onderhoud zijn in lijn met de functie, zodat bijvoorbeeld de natuur geen nadeel ondervindt van een 
nabijgelegen landbouwgebied en het daar gevoerde beheer. 

• Duurzaam waterbeheer in harmonie met de natuur en geïnspireerd op de natuur. 
• De ontwikkeling van flora en fauna, boven en onder water, is het uitgangspunt voor de inrichting en 

het beheer van onze leefomgeving. 
• Natuur wordt ingezet om herstel en bescherming te bieden. 

• Herbeoordeling van de watertoets op de effectiviteit voor meer water, natuur en 
klimaatverandering. 

Bereikt	2023	
• Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd waar het kan. 
• Veel meer dijken (tenminste 25% van areaal) en terreinen van het waterschap zijn natuurlijk ingericht 

en beheerd, zoals aanleg van meer ‘Honey Highways’ voor bijen en vlinders. 
• Naast technische oplossingen zijn ook andere belangen meegewogen met name die van de natuur. 
• Aanpak met ruimte voor water en natuur is gebiedsgericht vormgegeven met flexibel peilbeheer, 

vernatting, ecologisch beheer (maaibeleid). 
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Biodiversiteit:	van	levensbelang	

Strategische	verkenningen 
Leefbaarheid in ons gebied staat onder druk 

Bestuursakkoord 
Biodiversiteit staat onder druk. Ingezette beleid van Delfland voor verbetering van de ecologie voortzetten 
en effectiever maken. Kansen benutten voor versterken van flora en fauna.  Natuur en dieren ontzien in 
beleid en werkzaamheden. Passende oplossing zoeken voor invasieve exoten. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023 
• De ontwikkeling van flora en fauna, boven en onder water, is het uitgangspunt voor de inrichting en 

het beheer van onze leefomgeving.  
• Ter verbetering van de waterkwaliteit wordt het maaisel van schouwpaden en taluds van het 

waterschap afgevoerd en zowel bloemrijke randen als meer biodiversiteit langs watergangen 
gerealiseerd.  

• Samen met natuurorganisaties, inwoners en visbelangengroepen kwetsbare soorten beschermen, 
leefomgeving verbeteren en leefgebied vergroten. 

• Ondersteuning van landelijk Deltaplan Biodiversiteit, Statiegeldalliantie, verbod op ‘bijengiffen’ 
enzovoorts. 

• Herstel van vismigratie door de aanleg van vispassages en visvriendelijke gemalen. 
• Bij herinrichting aanleg NVO, herstel aansluiting land en water. 
• Goede chemische en ecologische waterkwaliteit in alle watergangen binnen het watersysteem van 

sloot tot/met boezem. 
• Effectieve handhaving, stimuleren van het zelf meten en gebruik maken van deze externe data. 
• Bestuurlijk inzetten op natuur inclusieve land- en tuinbouw. 
• Huidige beleid verbeteren ecologie voortzetten en effectiever maken.  

Bereikt	2023	
• Biodiversiteit is een belangrijke afweging geweest bij besluitvorming. 
• 33% van Delflands keringen is omgevormd tot bloemrijke dijk. 
• 50% van de knelpunten in het ecologisch netwerk zijn opgelost. 
• De 10 belangrijkste routes voor vismigratie in Delfland zijn op orde.  
• Bij de jaarlijkse schouw op waterdoorvoer is de ecologische kwaliteit van de watergang en 

biodiversiteit geanalyseerd en gerapporteerd. 
• Alle gemeenten in het werkgebied van Delfland werken met ecologische beheerprotocollen van 

Delfland. 
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Water:	voor	plezier,	sport	en	beweging	

Strategische	verkenningen	
Mensen trekken van het platteland naar de steden. De druk op steden neemt zo toe. Langere perioden van 
droogte zorgen voor risico’s m.b.t de (zwem)waterkwaliteit. Behoefte en ruimte voor recreatie neemt toe: 
water en groen staan onder druk zowel in kwantiteit als kwaliteit. 

Bestuursakkoord	
Het flankerend beleid rond recreatie wordt voortgezet. We werken mee aan het recreatief medegebruik. We 
staan open voor functieverandering en recreatief medegebruik. We pakken onze rol op het gebied van 
zwemwater en werken een afwegingskader daarvoor uit. 
Meewerken aan de verbetering van zeewater kwaliteit. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Samen met gemeenten, provincie en ondernemers zorgen voor schone, veilige en geschikte 

zwemplekken in elk gebied. 
• Samen met andere belanghebbenden op het gebied van zwemwater pakken we onze rol op door 

invulling te geven aan een uitgewerkt afwegingskader. 
• Meer zwem- en recreatieplekken door grond van Delfland zoals dijken en paden langs sloten en 

watergangen op verantwoorde schaal toegankelijk maken voor vissers, wandelaars en fietser. 

• Maatwerk voor ontsluiting van waternatuur voor recreatie, vissen, zwemmen. 

• Water gerelateerd erfgoed is toegankelijk.  Het is een schitterende ingang om mensen bewust te 
maken van het belang van water en van het feit dat waterbeheersing niet vanzelf gaat. 

• Beplanting in stand houden waar het kan. Maatwerk in maaiwerk, afgestemd op de seizoenen. 

• Ontsluiten van water in de stad door o.a. het faciliteren van kanoën- en schaatsen. 

• We promoten de schoonheid van de kust en duinen. Delfland moet een actieve rol pakken in de 
ontwikkeling van het Nationaal Park Hollandse Duinen. 

Bereikt	2023	
• Meer gebieden van Delfland zijn toegankelijk gemaakt voor vissers, wandelaars, fietsers etc.  

• Alle zwemplassen voldoen aan de Europese Zwemwaternormen in 2023.  
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Veiligheid:	bescherming	tegen	water	en	
veilig	water	

Strategische	verkenningen	
Het gebied van Delfland ligt voor het grootste deel onder zeeniveau.  Door bodemdaling en stijging van de 
zeespiegel wordt het probleem groter en urgenter. De druk op de waterveiligheid neemt toe. Het gebied 
raakt dichter bevolkt. De verstedelijkingsopgave is groot en moet vooral binnenstedelijk worden 
gerealiseerd. Grotere perioden van droogte zorgen voor grotere risico’s voor de waterkeringen. 

Bestuursakkoord	
Primaire belang: waterveiligheid. Integrale benadering van de opgaven: verbinden met andere uitdagingen 
in het ruimtelijk domein. Meewerken aan toekomstbestendige zandige keringen. Verkennen van combinaties 
van functies. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Bouwen met de natuur: natuur wordt ingezet om herstel en bescherming te bieden.  
• Inrichting en beheer van dijken zijn ecologisch en landschappelijk verantwoord. Beplanting en 

ecologisch verantwoord maaien zijn daar onderdeel van. 

• De kust is van ons allemaal, moet openbaar en vrij van bebouwing blijven. Wij zijn voorstander van 
het Kustpact en tegen extra strandhuisjes. 

• Wateropgave in het gebied is voornamelijk een ruimtelijke claim. Verkenning van deze opgave 
wordt uitgevoerd in samenwerking met andere overheden. 

• Kust: Lange termijnbeleid. Waterveiligheid door bouwen met de natuur, toekomstbestendige 
zandige kering. Verder combinatie van functies verhogen van belevingswaarde. 

Bereikt	2023	
• Bij het zoeken naar oplossingen voor waterveiligheid zijn oplossingen uit de natuur, meer ruimte voor 

water, biodiversiteit en natuur expliciet afgewogen.  
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Klimaat:	duurzaam	waterbeheer	nu	en	
voor	de	toekomst	

Strategische	verkenningen	
Waterextremen nemen toe, druk op de ruimte neemt toe, zeespiegel stijgt en bodem daalt, zoetwatervraag, 
hittestress, bedreiging waterkwaliteit. 

Langere perioden van droogte zorgen voor een groter belang bij de beschikbaarheid van zoetwater, maar 
ook hittestress en bedreiging van de (zwem)waterkwaliteit.  

Bestuursakkoord	
Aandacht voor klimaatverandering versterkt het bewustzijn: momentum. Waterveiligheid: blijvend 
bescherming tegen hoog water (kust). Klimaat adaptief bouwen (Stad). Klimaat adaptieve maatregelen zijn 
makkelijker in herbouw en herstructurering. Bij bestaande bouw aansluiten bij vervangingsinvesteringen. 
Minder verharden en meer vasthouden. Voortzetten programma klimaatkrachtig met maatwerk in de 
gebieden. Stimuleren houding- en gedragsverandering, waterbelang voortijdig borgen. 
Flexibele waterberging en meer maatwerk. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Water moet leidend zijn voor de ruimtelijke inrichting: er is meer ruimte nodig voor water en de 

juiste functie moet op de juiste plek plaatsvinden. 
• Inzetten op belang van water bij klimaatverandering: van verdedigen naar aanvallen! 
• Watervisie klimaatkrachtig inrichten. 
• Vanaf dag 1 betrokken zijn bij ontwikkelingen in de ruimte. “Het land in de stad trekken” op een 

aantrekkelijke manier. Samendoen, met vernieuwing. Delfland is in vroeg stadium beschikbaar voor 
kansen met waterberging en waterkwaliteit bij herontwikkeling van glastuinbouwgebieden. 

• Wij streven naar het toepassen van een flexibel zomer- en winterpeil. Om bodemdaling en CO2-
uitstoot uit veenweiden te beperken kunnen de peilen niet klakkeloos de bodemdaling blijven 
volgen. 

• Voortzetting en intensiveren van de subsidieregeling voor klimaatadaptatie en samen 
met gemeenten, bewoners en gebruikers de klimaatadaptatie bevorderen. 

• Informatie delen met inwoners en bedrijven over mogelijkheden om te ‘vergroenen’ en 
te ‘verblauwen’ om wateroverlast tegen te gaan en hittestress te voorkomen. 

• Stimuleren van klimaat adaptieve land- en tuinbouw met het oog op de lange termijn 
en behoud van natuur. 

Bereikt	2023	
• Alle (bouw)plannen en aanvragen voor vergunningen hebben een waterklimaatadvies gekregen: ze 

zijn afgestemd op perioden van droogte, overstromingsrisico’s en impact op kwaliteit water. 
• De flexibele waterberging is stevig uitgebreid. Tenminste 33% van de glastuinbouwbedrijven doet 

mee. 
• Het peilbeheer is optimaal afgestemd om de gevolgen van klimaatverandering te voorkómen 
• De trend om bodemdaling te stoppen is zichtbaar in 2023. 
• De subsidies voor klimaatbestendige inrichting zijn ingezet om urgente situaties op te lossen.  
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Circulair:	water	en	afval	voor	energie	en	
grondstoffen;	van	afval	naar	grondstof	

Strategische	verkenningen 
Hergebruik van schaarsere grondstoffen. Bevolkingstoename leidt tot toename van vervuiling en afvalwater.  

Bestuursakkoord 
Afkoppelen van het riool en tegengaan van overstorten. Waterzuiveringen maken we circulair en worden 
producent van energie en grondstoffen. Stimuleren van houding- en gedragsverandering, vooral bij 
waterzuivering en waterkwaliteit. 
We maken op termijn de waterzuivering circulair en worden producent van energie en grondstoffen. 
Bij het sluiten van de waterketen scherpen we de afspraken binnen het netwerkafvalwaterketen Delfland 
aan in lijn met de klimaatverandering. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023 
• Het effluent moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitsdoelstellingen en wordt gebruikt voor het 

terugwinnen van water, energie en grondstoffen. 
• Samenwerken met (agrarisch) bedrijfsleven, drinkwaterbedrijven en industrie om de 

waterkringlopen bij kassen en in industrie te sluiten. 
• Maximale inzet op hergebruik gebiedseigen water zoals het surplus aan regenwater, hergebruik na 

zuivering en terugwinnen van grondstoffen. 
• Binnen Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) gezamenlijke doelen aanscherpen in lijn met 

opgave voor sluiten waterketen en het omgaan met klimaatverandering. 

Bereikt	2023 
• Delfland is een circulair waterschap in 2030: terugwinnen van energie, grondstoffen, fosfaat en 

andere mineralen en hergebruik van water. In 2023 is deze trend zichtbaar. 
• In waterzuiveringen Groote Lucht, Hoek van Holland en Houtrust zijn energie en grondstoffen 

hergebruikt en gevaarlijke microstoffen en medicijnresten eruit gehaald en is het effluent een bron 
van zoet water en stroomt zo min mogelijk naar de zee. 

• In 2023 zijn met hulp van Delfland verschillende waterkringlopen bij kassen en in industrie gesloten. 
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Energie:	energieneutraal	waterschap	

Strategische	verkenningen	
Van het gas af. Verduurzaming van de economie. 

Bestuursakkoord	
Delfland is in 2025 energieneutraal. We nemen actief deel aan het opstellen van de Regionale Energie 
Strategie (RES) om samen kansen te pakken. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Een forse bijdrage leveren aan vermindering van broeikasgassen zoals CO2. 
• Afvalwaterzuiveringen als grondstoffenfabrieken die circulair en energieneutraal zijn én geld 

opleveren. Grondstoffen als fosfaat maximaal teruggewonnen. 
• Toepassing van gebruik van warmte en koude uit rioolwater en effluent voor verwarming van 

aardgasvrije woningen. 
• Vermindering van energiegebruik en de opwekking van duurzame energie hebben hoge prioriteit. 
• Aquathermie: kennis ontwikkelen. 
• Toename van warmtepompen en daarmee onttrekking van warmte uit oppervlakte- en grondwater 

mits dit niet tot (thermische) verontreiniging zal leiden. 
• Energieneutraal inkopen. 

Bereikt	2023	
• In 2023 ligt Delfland volledig op koers om in 2025 een Energieneutraal waterschap te zijn. 
• Energiegebruik is flink teruggebracht. 
• In 2023 zijn alle maatregelen genomen die Delfland zelf kan nemen voor de opwekking van eigen 

duurzame energie (zon, wind) en heeft bewoners daarbij betrokken. 

• Delfland heeft beleid ontwikkeld over aquathermie.  In 2023 zijn toepassing zichtbaar.  
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Duurzaam	waterbeheer:	samen	met	
belanghebbenden	en	betrokkenen  

Strategische	verkenningen	
We kunnen niet achterblijven bij de verduurzaming van het waterbeleid: noblesse oblige. Om de 
klimaateffecten op te vangen en de sponswerking in de stad voor elkaar te krijgen.  

Bestuursakkoord	
Verduurzaming is belangrijk.  Innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk: meervoudig ruimtegebruik en 
digitale middelen. Wij zijn vroeg betrokken bij duurzame herontwikkeling van glastuinbouwgebied.  
Verder ontwikkelen van de strategie voor bodemdaling, met de provincie in regie. Maatwerk: we kijken naar 
de mogelijkheden van flexibel peilbeheer. We doen is integraal (verbinden opgaven) en gebiedsgericht. 
Wij dragen bij aan klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie. We gaan door met 
maatschappelijk verantwoord inkopen en laten duurzaamheid meewegen bij inkopen. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Duurzaam waterbeheer: het aan de natuur onttrokken water na gebruik weer terug te brengen in de 

natuur, liefst ook nog in een betere conditie. 
• Samenwerking, innovatie en het sluiten van kringlopen zijn nodig om vervuiling terug te dringen. 
• Waterbewustzijn verhogen. 
• Duurzaam en klimaat adaptief bouwen met de Verstedelijkingsalliantie. Minder verharding, meer 

watervasthouding, hemelwaterafvoer afkoppeling van riool en tegengaan van overstorten. 
Regenwater gaat niet meer naar de waterzuivering.  

Bereikt	2023	
• Afspraken in de Verstedelijkingsalliantie over duurzaam watergebruik, ruimte voor natuur en 

biodiversiteit en klimaat adaptief bouwen zijn gemaakt. In 2023 zijn de resultaten te zien in de 
ruimtelijke plannen en in 2030 zijn ze uitgevoerd. 

• Inkoopbeleid van Delfland is in 2023 100% duurzaam. 
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Schoon	water	loont!	Eerlijke	
lastenverdeling	en	betalen	naar	gebruik	

Strategische	verkenningen	
Maak middelen en ruimte vrij om hoofdtaken eigentijds in te vullen. 

Bestuursakkoord	
Deugdelijke financiële huishouding met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen…toekomstbestendig 
huishoudboekje. Tarieven gelijk, strategische investeringen, schuldenlast omlaag. 

Inzet	2019-2023 
• Voortzetting van de huidige, bescheiden tariefstijging: de belastingen stijgen maximaal met de 

consumenten- prijsindex van het CPB. 
• Beter en intensiever samen te werken met sectoren. 
• Beter gebruik maken van de gebiedskennis van inwoners. 
• Risico’s, beheermaatregelen en verantwoordelijkheden bij lozingen beter in kaart te brengen. 
• De vervuiler te laten betalen. 
• Solidariteit met minima. 

Bereikt	2023 
• De vervuiler betaalt voor het schoonmaken van water. 
• In 2023 betaalt de glastuinbouw de kosten van een betere waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden.  
• De gebruiker betaalt voor het gebruik van water.  
• Bedrijven betalen een groter aandeel van de kosten dan in 2019. 
• Illegaal gedrag is opgespoord en beboet. 
• Informatie en voorlichting gegeven over waterbewust leven en ondernemerschap. 
• Het nieuwe belastingstelsel is gebaseerd op bovenstaande principes. 
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Bestuur	en	organisatie	

Strategische	verkenningen	
(Mogelijk) nieuwe recessie. Krapte op de arbeidsmarkt. Cultuur van permanente modernisering, creëer 
omgeving voor slim innoveren. 

Bestuursakkoord	
Balans tussen opgaven, tarieven en schuld.  Toekomstbestending huishoudboekje. De tarieven blijven gelijk 
bij een beheerste groei van de investeringen. We dringen de schuldenlast verder omlaag. 

Inzet	Water	Natuurlijk	2019-2023	
• Slimmer investeren. 
• Kosten verlagen door over de grenzen van waterschappen samen te werken. 
• Duidelijker vastleggen van de verantwoordelijkheidsverdeling voor grondwater tussen waterschap, 

provincie en gemeenten door het Rijk om sneller te kunnen handelen om waterstanden op peil te 
houden en bodemdaling te verminderen. 

• Innovatie en leren door ‘te doen’ is cruciaal om nieuwe uitdagingen aan te gaan: groot en klein. 
• Samenwerking moet, ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet.  Het waterschap stapt over 

haar traditionele en juridisch vastgelegde rol heen om zo veel mogelijk kansen te benutten voor 
een goede kwaliteit van de leefomgeving in Delfland.  

• Samenwerking ook met kennisinstellingen zoals de TU Delft om bijvoorbeeld op een nieuwe 
manier overmatig kroos in sloten en grachten te verminderen, met inwoners en gemeenten om 
steden klimaatbestendig te maken en met tuinders om op innovatieve wijze aan de ‘circulaire en 
gesloten kas’ te werken. 

• Ook nationaal en internationaal zoeken naar samenwerking om van elkaar te leren. Daarbij kan 
optimaal gebruik worden gemaakt van landelijke en Europese subsidiemogelijkheden voor 
kennis- en pilottrajecten. Wij ondersteunen de ‘Blue Deal’ van de Unie van Waterschappen en 
plaatsen alle internationale activiteiten die primair een kennis- en ervaringsoverdracht in 
ontwikkelingslanden tot doel hebben onder deze vlag. 

Bereikt	2023	
• Delfland heeft de organisatie ingericht voor effectieve samenwerking/afstemming met overheden 

en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (klaar voor omgevingswet). 
• Delfland heeft personeel hoog in haar vaandel en manier gevonden om met krapte op de 

arbeidsmarkt om te gaan. 
• Bestuurlijke vernieuwing gerealiseerd: burgers en belanghebbenden zijn in vroeg stadium betrokken 
• Discussie over geborgde zetels gestimuleerd.  
• Delfland zet zich in voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 
 


