Verslag over 2021 van de activiteiten van het bestuur van Water Natuurlijk Rijnland.
Het bestuur van de regio Rijnland bestond dit jaar uit Otto Cox (voorzitter), Monique
Lamers (secretaris) en Maurits Donga (penningmeester). Kandidaat-bestuurslid Harry
van Zon heeft zich in september teruggetrokken. Fractievoorzitter Sita Dewkalie neemt
deel aan de bestuursvergaderingen omzo te zorgen voor goed contact tussen fractie en bestuur.
Gedurende het hele jaar 2021 is hard gewerkt door de (steun)fractie voor een betere waterkwaliteit.
Het bestuur heeft dit ondersteund en ook eigen activiteiten ondernomen.
Op 8 januari 2021 heeft het bestuur een brief gestuurd naar de gemeenteraden die vallen onder het
Hoogheemraadschap over het ongewenste van chemische bestrijdingsmiddelen.
Op 27 januari 2021 was de eerste ALV van het nieuwe bestuur, waarin de bestuursleden werden
geïnstalleerd. Ook werden een werkplan en een begroting gepresenteerd.
Een ambitie, zoals geformuleerd in het werkplan, is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal leden
naar 100. Helaas is dat niet gelukt, onder andere omdat COVID-maatregelen het erg lastig zo niet
onmogelijk maakten om samenbindende activiteiten en bijeenkomsten te organiseren. De
duinwandeling en de schoonmaakactie gingen niet door. Ook het voornemen om een live
bijeenkomst in de regio Gouda te houden kon niet doorgaan.
Webinars
Wel hebben we webinars georganiseerd:
•

•

•
•

In aansluiting op de ALV van 27 januari heeft de Water Natuurlijk Hoogheemraad Waldo von
Faber het biodiversiteitsplan toegelicht, dat door de Verenigde Vergadering kort daarvoor
was vastgesteld.
Op 30 maart heeft Maarten Schrama, betrokken bij Land van Ons, een presentatie voor
belangstellenden gegeven over hoe we biodiversiteit terug krijgen in het
veenweidelandschap.
Op 17 mei was er een bijeenkomst over het maatregelenpakket voor de KRW-periode 20222027, mede vanwege de inspraak op de KRW-plannen die toen van start was gegaan.
Op 27 oktober is er een webinar geweest naar aanleiding van het Waterbeheerprogramma,
dat ter inzage lag. De titel was ‘Hoe wijst water de weg?’ Loeki Scheffer gaf hier haar visie
op, senior programma manager bij Circle Economy, gaf een deskundige visie op het ontwerp
waterbeheerprogramma. Onze voorzitter Otto Cox liet er ook zijn licht op schijnen, onder
het motto ‘Wijst het water hier de goede weg?’. Naar aanleiding van dit webinar heeft het
bestuur een concept zienswijze gestuurd dat zij voor 18 oktober in zouden kunnen dienen
op het Ontwerp 7e Nitraatrichtlijn in relatie tot KRW3 en WBP6 . Er zijn diverse zienswijzen,
al dan niet gewijzigd, ingediend door leden op persoonlijke titel.

Gedurende het jaar heeft het bestuur vijf nieuwsbrieven aan de leden gestuurd. Hierin werden de
leden op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten van Water natuurlijk Rijnland. Daarnaast
zijn berichten geplaatst op onze regionale website. Dit laatste is echter niet in de frequentie gebeurd
die we aan het begin van het jaar voor ogen hadden.
Contacten provincie
Op zaterdag 29 mei hebben Maurits Donga (bestuurslid) en Sita Dewkalie (fractievoorzitter) een
presentatie gehouden op de provinciale ledenvergadering van GroenLinks Zuid-Holland. Zij lichtten
met een Powerpoint-presentatie het werk en de ambities van Water Natuurlijk toe.

Het bestuur heeft in juni een brief gestuurd naar de afdelingen van D66 en GroenLinks
in ons gebied met een aantal kernpunten voor waterbeleid en de aanbeveling te
overwegen deze in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen op
te nemen. Deze brief is ook naar de raadsgriffies van de gemeenten verstuurd.
Na de zomer is er contact geweest met de Statenfractie van GroenLinks Zuid-Holland over het
onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen. Onze
zorgen hierover hebben we gedeeld met de fractie.
De regiovoorzitter heeft “koffiegesprekken” gevoerd met de individuele leden van de fractie.
Landelijk Bestuur
Onze regiovoorzitter Otto Cox is lid van het Landelijk Bestuur Plus en heeft de (online) vergaderingen
daarvan bijgewoond. Een belangrijk onderwerp was de wijziging van de Statuten en Huishoudelijk
Reglement van Water Natuurlijk, die op de ledenvergadering van Water Natuurlijk Landelijk is
goedgekeurd. De definitieve juridische omzetting bij de notaris laat nog even op zich wachten, maar
zal dit voorjaar plaatsvinden. Daarna zal het Landelijk Bestuur Plus plaatsmaken voor een
Verenigingsraad en zullen alle regio’s hun huishoudelijk reglement moeten aanpassen. Hier komen
we in een volgende ledenvergadering op terug. Het Landelijk Bestuur Plus is ook een waardevol
platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen de regio’s.
Op 13 oktober heeft Otto Cox, op initiatief van fractievoorzitter Sita Dewkali, ingesproken op de
vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland over het initiatiefvoorstel om het aantal
geborgde zetels terug te brengen tot het wettelijk minimum van 7. Dit voorstel is door de Staten
aangenomen.
Op initiatief van Mirjam Staal is een brainstormbijeenkomst “praten met boeren” gehouden om
contact met boeren te vergroten. Dit initiatief krijgt een vervolg in 2022.
Op de ALV van 21 november werd de procedure voor de komende waterschapsverkiezingen op 15
maart 2023 vastgesteld. Ook hebben leden alvast het werkplan becommentarieerd. Dit zal op de
eerste ALV in 2022 op de agenda staan.

