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De begroting in het kort: 
 

Rijnland is een complex gebied: de zee, steden, rivieren, 

polders, Schiphol en Greenports. Om dat te beschermen 

zijn de doelen voor 2017: droge voeten en schoon 

water.  

 

1: Waterveiligheid:  

Preventie: o.a. primaire kering bij Gouda, waardoor de 

dijk begin 2018 veilig is; dijkverbetering Centraal 

Holland; opknappen van 20 km regionale keringen en 30 

km kadeverbeteringen; muskusrattenbeheer. Adviseren 

over gevolgen overstromingen: o.a. informatie over 

wonen en werken in overstroombaar gebied; 

Voorbereiden op calamiteiten: o.a. goed 

voorbereiden op overstromingen en 

waterkwaliteitsincidenten. Totaal: 29 mln. 
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PvdA collega's.  

Wederom een Nieuwsbrief van de 

fractie van de PvdA van het 

Hoogheemraadschap Rijnland. 

Deze Nieuwsbrief staatin het teken 

van de plannen en de begroting 

voor 2017. Zoals jullie weten 

maakt de PvdA deel uit van de 

coalitie en is Jeroen Haan namens 

ons Hoogheemraad. De begroting 

2017 past binnen de ambitie van 

de PvdA en kernthema’s zijn: 

kwijtscheldingsbeleid en de 

financiën onder controle, 

duurzaamheid, circulaire 

economie, balans tussen blauw, 

rood en groen, en natuurlijk de 

klimaatbestendige stad. De snelle 

klimaatverandering vraagt alle 

aandacht en dat droge voeten geen 

vanzelfsprekendheid zijn bleek 

maar weer eens afgelopen juni, 

toen er zware wateroverlast was in 

de regio Rijnland. De uitdaging 

“droge voeten, schoon water” is 

wederom leidend voor ons in 

2017. 

Voor reacties en vragen op de 

Nieuwsbrief: 

Thea.Fierens@rijnland.net 

 NIEUWSBRIEF  
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2: Voldoende Water:  

Voldoende water passend bij de functies in het gebied is hierbij ons doel. Dus we zorgen 

voor: Goede waterpeilen: de PvdA heeft gepleit voor een integrale benadering van het 

peilbeheer, omdat niet alleen de economie telt, maar ook de natuur; Het watersysteem: 

onderhoud van inlaten, gemalen en stuwen, o.a. renovatie boezemgemaal Gouda, renovatie 

poldergemalen, baggeren en watergangbeheer; onderhoud 2600 km watergangen, 

vaarwegbeheer en nautisch beheer: Gevolgen wateroverlast: o.a. de boezemstudie wordt 

afgerond als stap om het watersysteem klimaatbestendig te maken, piekberging 

Driemanspolder: Voldoende zoet water: Rijnland zorgt voor voldoende zoet water o.a. door 

inlaat bij Gouda, bij droogte inzet Kleinschalige Water Aanvoervoozieningen (KWA); verzilting 

als thema en “slim water management” gericht op klimaat robuust beheer. Totaal: 52 mln.  

 

Schoon en gezond water: 
 

Schoon en gezond water en een zo’n ecologisch mogelijk beheer zijn hierbij onze doelen. Daarom 

zijn de kerthema’s voor 2017: Verminderen watervervuiling: het deltaplan agrarisch waterbeheer 

is leidend bij het verder verlagen van de emissies: Ecologisch beheer watersystemen: nieuwe 

doelen worden vastgesteld voor de kleinere wateren, ecologisch beheer door derden en een 

vispassage bij boezemgemaal Spaarndam: Schone meren en plassen: o.a. binnen de 

Kaderrichtlijn Water” actualiseren van de peilbesluiten en de aanleg van natuurlijke oevers: 

Zwemlocaties schoon en veilig: o.a. Europark, Cronesteijn en Toolenburg verder verbeteren. 

Totaal: 9 mln.   

Programma waterketen:  
 

En dit betreft de portefeuille van collega Jeroen Haan: het zuiveren van het afvalwater is een van 

de belangrijkste doelen voor de komende periode. Het huidige zuiveringsproces is kostbaar en 

energieverslindend en daarom zetten we maximal in op het verduurzamen van de waterketen.  
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Doelmatig verwerken van afvalwater: o.a. Centrale proceskamer, implementatie 

assetmanagement, goed onderhoudsniveau van installaties en renovaties van zuiveringen 

(o.a. Leiden en Velsen): Verduurzamen verwerking en hergebruik afvalwater: o.a. door 

energiebesparing en energieopwekking. Totaal 70 mln.  

Programma bestuur, organisatie en dienstverlening.  
 

Een effecieve organisatie is nodig om Rijnland veilig, droog, schoon en duurzaam te maken en te 

houden. Centrale punten daarin zijn voor 2017: Nu de organisatie in “control’is krijgen we meer 

tijd om de samenwerking, de participatie en de dialoog met inwoners, bedrijven en partners verder 

te versterken. Kortom, we willen het van “buiten naar binnen werken” verbeteren. Rijnland 

beslist, maar het overleg en het samenspel met betrokkenen kunnen we verder optimaliseren. 

Leidende thema’s daarbij zijn: een versterkte omgevingsgerichtheid, het continue verbeteren van 

de organisatie, een prima communicatie met optimale aandacht voor Social Media en 

duurzaamheid en innovatie als ambitie. Totaal: 30 mln.  

 

Lasten voor de inwoners en bedrijven voor 2017:  
 

De lastenstijging is beperkt voor inwoners (ongeveer 10 euro per jaar), nodig om achterstallig 

onderhoud weg te werken verduurzamen te bekostigen. De kwijtscheldingsregeling blijft!  
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Coalitieakkoord  

In het coalitieakkoord 2015 – 2019 

vindt u ons beleid op hoofdlijnen. 

Werken aan water staat centraal. 

Water is een maatschappelijke 

opgave, en Rijnland wil samen met 

haar omgeving werken aan duurzaam 

en efficiënt waterbeheer tegen zo laag 

mogelijke maatschappelijke kosten. 

Innovatie, participatie, samenwerken 

en deregulering zijn daarbij 

kernwoorden. Zo kunnen we samen 

zorgen voor schoon water en droge 

voeten in Rijnland.                

Fractieleden zijn:  

Jan Spendel-duolid uit Voorschoten  

Els Veenhoven-fractielid uit Haarlem 

Thea Fierens-fractievoorzitter uit Noordwijk  

Jeroen Haan- hoogheemraad uit Zoeterwoude  

In 2017 willen we als fractie, net zoals jullie,  uitdrukkelijk 

aandacht besteden aan de klimaatbestendige stad. Het 

samenwerken als Rijnland, gemeenten, provincie en Tweede 

Kamer vinden we van groot belang: een gebied, een PvdA. In 

de komende maanden zullen we contact opnemen om, in 

navolging van Zoetermeer, jullie te bezoeken en als fractie 

Rijnland aan te sluiten bij jullie duurzame plannen voor de 

stad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons vooral ook op 

Facebook, PvdA 

Hoogheemraadschap 

Rijnland. En natuurlijk 

ook op Twitter.  


