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Voor goed rentmeesterschap  
en verantwoord waterbestuur
 
Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan zijn inwoners en bedrijven. De ChristenUnie/SGP 
Delfland heeft hierbij een duidelijk vertrekpunt. Als Christenen willen wij getuigen door ons handelen, waarbij 
zorgzaam wordt omgegaan met natuur- en landschap. groot Zuid-Holland ook is, ook hier is geen ruimte in 
overvloed. De ChristenUnie wil in 2015-2019 voor heel Zuid-Holland het verschil maken.

Drie kerntaken
Het waterschap heeft drie kerntaken [1]. Het waterschap 
zorgt voor:
1. stevige dijken
2. voldoende water
3. schoon water

Het werk van het waterschap raakt ook de economische 
mogelijkheden, het mooie landschap en de leefbaarheid 
in steden en dorpen. De ChristenUnie/SGP Delfland staat 
voor verantwoord waterbestuur, verantwoorde keuzes en 
verantwoorde kosten. Dit doen we graag door in gesprek 
te gaan met u als inwoner of bedrijf. 

We willen met een brede blik en vanuit een sterk besef 
van verantwoordelijkheid werken aan het waterschap. 
Daarvoor vragen wij uw stem en uw vertrouwen.

Wij maken ons sterk voor de volgende 
tien speerpunten
1. Een waterschap Dat beschermt tegen water, en daarbij 
verantwoord omgaat met oude en nieuwe waterkeringen. 

2. Een waterschap dat zorgt voor voldoende water voor 
iedereen. Wanneer ondernemers specifieke wensen 
hebben en/of innovatieve ideeën, dan wordt dit actief door 
het waterschap ondersteund. 

3. Een waterschap dat water verbetert in ieders 
leefomgeving.

4. Een waterschap dat voorziet in schoon en gezond water. 

5. Een waterschap dat water en recreëren samenbrengt. 
Dat betekent ruimte voor recreatievaart en andere 
bij het gebied passende recreatie, zoals bijvoorbeeld 
strandrecreatie

6. Een burger- en klantgericht waterschap, dat goed op 
de hoogte is van de veranderende wensen van burgers en 
bedrijven, in het bijzonder de glastuinbouw

7. Een toekomstgericht waterschap.

 

8. Een waterschap met transparant beleid, dat een 
betrouwbare partner is voor burgers, bedrijven en de 
lokale, regionale en landelijke overheid.

9. Een waterschap dat nationaal en internationaal kennis 
deelt over water, maar ook regionaal. Dat kan door 
aanwezig te zijn bij de vaste plaatselijke festiviteiten en 
het rganiseren van een jaarlijkse waterdag

10. Een waterschap dat sober en doelmatig omgaat met 
uw geld, en de kosten kan verantwoorden.

We lichten deze tien punten toe in dit 
verkiezingsprogramma. De taken en de doelen die we 
willen bereiken staan daarbij voorop (speerpunt 1 t/m 5). 
Daarnaast vinden we het ook belangrijk om aan te geven 
hoe de ChristenUnie/SGP Delfland wil dat het waterschap 
zal werken en wat het waterschap mag kosten (speerpunt 
6 t/m 10).

Wat mag u verwachten van onze 
kandidaten voor het waterschapsbestuur?

• Zij hebben kennis van waterbeheer, ruime bestuurlijke  
   ervaring en stellen zich dienstbaar en integer op. 
• Zij streven naar een duurzaam en verantwoord  
   waterbeheer, zodat onze kinderen niet worden  
   opgezadeld met problemen die we nu al kunnen  
   voorzien.
• Zij leggen als goede rentmeesters verantwoording af  
   over onze omgang met de schepping.
• Zij proberen bij de besluitvorming over  
   watervraagstukken transparant te handelen en  
   gaan daarbij zorgvuldig om met de afweging van  
   maatschappelijke en individuele belangen. 
• Zij handelen integer, betrouwbaar en geloofwaardig.

[1]  De formele naamgeving van deze taken is 
waterkeringenbeheer, watersysteembeheer en 
afvalwaterzuivering. Daarnaast zijn aan verschillende 
waterschappen door de provincie ook nog neventaken 
opgedragen.
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1. Het waterschap beschermt 
tegen water

De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Het op orde brengen en houden van de waterkeringen 
• Het veilig inrichten van gebieden. Bij de inrichting van gebieden, zoals woonwijken en bedrijventerreinen, 
moet rekening worden gehouden met het water en de veiligheid. 
• Het voorkomen van wateroverlast in landbouwgebieden, steden en dorpen. 
• De zorg voor een goed gestructureerde en geoefende calamiteitenorganisatie.
• Het verhogen van de regionale veiligheid. 
• De beheersing van muskusratten op de meest diervriendelijke manier 

Bij het beheer van de dijken grijpt het waterschap nu meestal kunstmatig in om de gewenste toestand 
te handhaven. De ChristenUnie/SGP Delfland vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met 
natuurlijke processen en er meer gewerkt kan worden met de natuur. Denk daarbij aan duinvorming, 
opslibben van schorren en kwelders of het aanleggen van een inlaagdijk. Door te werken met een natuurlijk 
evenwicht zijn op de langere termijn minder dure ingrepen nodig. Ook doen zich nieuwe kansen voor, doordat 
er bijvoorbeeld een nieuw recreatiegebied of natuurgebied kan ontstaan. De aanleg van de zandmotor is hier 
een goed voorbeeld van.

De ChristenUnie/SGP Delfland wil dat wij en de generaties 
na ons veilig in Nederland kunnen wonen en werken. Het 
waterschap moet zorgen voor de bescherming tegen 
water. Sterke dijken en goed onderhouden waterkeringen 
zijn van levensbelang. Het uitvoeren van deze taak heeft 
daarom prioriteit. Burgers en bedrijven moeten goed 
worden geïnformeerd over de mogelijke waterrisico’s.

Door het veranderende klimaat zijn er steeds meer 
gebieden die niet over voldoende waterafvoercapaciteit 
beschikken. Water kan niet tijdig worden afgevoerd en 
wateroverlast is het gevolg. Dit speelt voornamelijk in 
het stedelijk gebied met weinig oppervlaktewater. Omdat 
de ruimte juist in die gebieden duur en spaarzaam is, 
pleit de ChristenUnie/SGP Delfland voor een adaptieve 
houding van de stad om samen met de waterschappen 
gebieden een multifunctionele bestemming te geven. Te 
denken valt aan waterpleinen, groene daken en minder 
verhard oppervlak, zodat ook in die gebieden een robuust 
watersysteem ontstaat. Aan de andere kant is het van 
belang dat er gewerkt wordt aan een goede communicatie 
met de burger, waarin wordt aangegeven dat ook 
waterschappen niet altijd in staat zijn om wateroverlast te 
voorkomen. Ook hier geldt dat via kosten-batenanalyses 
prioriteiten moeten worden gevonden

Zeedijken moeten ook bij storm en hoge waterstanden 
blijvend het zeewater keren. Rivierdijken moeten de grote 
hoeveelheden regen- en smeltwater vanuit het buitenland 
blijvend kunnen afvoeren. Secundaire veendijken en kades 
zorgen voor de afvoer van het water uit de polders.

Het landelijk vastgestelde nieuwe Hoogwater-
beschermingsprogramma is berekend op een statistische 
overstromingskans van dijken maximaal eenmaal 
per tweeduizend jaar. Vanaf 2014 wordt met een 
nieuw klimaatscenario gerekend, gebaseerd op de 
zeespiegelstijging en tropische regenbuien. Wij willen dat 
hieraan reële consequenties worden gekoppeld

Elk dijkvak wordt door het waterschap eenmaal per zes 
jaar nauwkeurig beoordeeld of het zijn taak blijvend 
kan uitvoeren. De benodigde verbeteringen worden 
gerapporteerd aan het ministerie. Het ministerie toetst 
aan het nHWBP, waarbij wordt aangegeven welk dijkvak op 
welk tijdstip aan de beurt is voor verbetering. Zo kunnen 
we borgen dat de ’eigen dijken’ tijdig op orde zijn. De 
financiering van de dijken komt voor het grootste gedeelte 
direct vanuit de rijksbegroting en wordt slechts voor een 
klein deel opgebracht door de ingezetenen. Toch zijn zij 
het meest betrokken, en zij moeten dus op de hoogte 
gehouden worden van bevindingen en werkzaamheden.
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2. Het waterschap zorgt voor  
voldoende water voor iedereen

De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Het voorkomen van grondwateroverlast of te lage grondwater standen bij woningen.
• De zorg voor waterbeheer in landelijke gebieden waarmee land- en (glas) tuinbouw perspectief behoudt 
   voor de toekomst.
• voortvarend aanpakken van de verdroging in natuurgebieden. 
• knelpunten die in veel gebieden op de langere termijn kunnen ontstaan voor het op peil jouden van de 
   zoetwatervoorziening
• Het op orde zijn van de afspraken over het waterbeheer. 
• Een nadeelcompensatie voor hen die door het beleid van het waterschap onevenredig worden benadeeld.
 
De ChristenUnie/SGP Delfland wil dat het waterschap in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van ruimtelijke 
plannen wordt betrokken. De ruimtelijke keuzes die door provincies en gemeenten worden gemaakt zijn soms 
niet te verenigen met een doelmatig waterbeheer. Om te voorkomen dat het waterschap dan extreem hoge 
kosten moet maken, zal hier worden aangedrongen op de wijziging van die ruimtelijke bestemmingen.

Een taak van het waterschap is het maken van heldere 
afspraken over het waterbeheer. Vaak moet er gekozen 
worden voor het ene belang ten koste van het andere 
belang. De ChristenUnie/SGP Delfland wil daarom dat de 
mogelijkheden voor het waterbeheer en de belangen van 
alle betrokkenen helder op tafel komen. 
De ChristenUnie/SGP Delfland staat voor een evenwichtige 
afweging van alle belangen en een transparante 
besluitvorming. We willen de bedrijfszekerheid van de 
agrarische sector waarborgen, de natuurbelangen dienen 
en de woonfunctie ondersteunen. 

Landbouw, natuur en bebouwing in een gebied stellen 
elk hun eigen eisen aan het beheer van water. De 
ChristenUnie/SGP Delfland vindt dat schade door te hoge 
of juist te lage waterstanden moet worden voorkomen. In 
tijden van droogte moet

 het waterschap zorgen voor voldoende aanvoer van zoet 
water. Het waterschap moet zorgen voor een optimaal 
waterbeheer in het landelijke en stedelijke gebied.
In het Deltaprogrammaonderdeel Zoetwater wordt 
aandacht gevraagd voor een juiste verdeling van 
zoetwater in ons land. In veel gebieden moet nu in droge 
tijden veel zoetwater ingelaten worden (gebiedsvreemd en 
vaak ook vervuild) om aan de vraag te voldoen. Soms moet 
dit water lange trajecten afleggen voor relatief weinig 
belanghebbenden. De ChristenUnie/SGP Delfland vindt 
het belangrijk dat er in de landbouwsector, met name 
in de gebieden met veel glastuinbouw, gebruikgemaakt 
wordt van innovatieve maatregelen, zoals opslag van 
hemelwater in de grond. Op deze wijze hoeven er minder 
maatschappelijke kosten gemaakt te worden.

Het waterschap volgt nauwlettend de ontwikkelingen 
die samenhangen met de opwarming van de aarde en 
de klimaatstudies en -scenario’s die van invloed zijn op 
zijn taakstelling. Deze informatie, die met de betrokken 
instanties wordt gedeeld en door de algemene democratie 
ondersteund, dient toegepast te worden bij de taken 
op het gebied van veiligheid en watersystemen. Zo 
komt het waterschap tot een op de toekomst gericht 
uitvoeringsbeleid met bijbehorende maatregelen.

Een onderdeel van de klimaatverandering zijn de grotere 
droogteperiodes met een te verwachten tekort aan 
zoetwater voor mens, landbouw, natuur en industrie. De 
informatie en kengetallen die hieruit voortvloeien, kunnen 
leiden tot een gebied gericht beleid voor het vasthouden 
of gedoseerd afvoeren van neerslag of rivierwater. De 
Deltabeslissing Zoetwater zal hierbij de komende periode 
een belangrijke sturende factor zijn.
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3. Het waterschap verbetert water  
in steden en dorpen

De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Een duurzame omgang met water in de stad en dorp.
• Het vasthouden van schoon regenwater in de stad, om problemen met overvolle riolen te voorkomen.
• Het planmatig baggeren in het stedelijk gebied, zodat er tijdig wordt gebaggerd. 
• Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs het water. 
• Het terugbrengen van de vuiluitworp van het riool naar het Oppervlaktewater.
• Het maken van heldere afspraken tussen het waterschap en de gemeenten over het onderhoud van het  
   stedelijk water. 

De ChristenUnie/SGP Delfland wil dat er voor het waterbeheer in de stad rekening wordt gehouden met 
klimaatveranderingen . We staan voor een duurzame omgang met water in de steden en dorpen. Hierdoor 
wordt wateroverlast en droogte voorkomen. De aanwezigheid van water maakt woonwijken mooier en 
verhoogt de kwaliteit van een wijk. Wij willen dan ook stimuleren dat de aanleg en de inrichting van water 
op een mooie manier wordt ingepland. De veiligheid dient hierbij extra aandacht te hebben. Bijvoorbeeld 
door te letten op geleidelijk aflopende waterkanten, of door – in overleg met andere overheden- te zorgen 
voor een afscheiding bij de speelplekken voor jonge kinderen. Bij de inrichting van het water in de wijk wil de 
ChristenUnie/SGP Delfland de (toekomstige) bewoners betrekken.

De ChristenUnie/SGP Delfland wil het water in steden en 
dorpen verbeteren. We willen geen stinkende grachten 
of vijvers, maar helder en schoon water. Het water in de 
stad moet ecologisch gezond zijn en ruimte bieden voor 
dieren en waterplanten. Het gaat bijvoorbeeld ook om het 
verwijderen van drijfvuil, fietswrakken of het opruimen 
van gezonken bootjes. Bij stedelijke waterproblemen, 
zoals een te hoge of juist te lage grondwaterstand, moet 
het waterschap samen met de gemeenten zoeken naar 
oplossingen.

Het stelsel van de riolering en de afvalwaterzuivering 
samen noemen we de af-valwaterketen. De gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de riolering, de waterschappen 
voor het transport van het afvalwater en voor de 
zuivering in de rioolzuiveringsinstallatie. Deze installaties 
zijn kapitaalintensief en daarnaast kost het beheer en 
onderhoud veel geld. Om de kosten te drukken en de 
duurzaamheid te bevorderen is het van belang om het 
zuiveringsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Terugwinnen van grondstoffen: Afvalwater kan worden 
gezuiverd met behulp van energie en chemicaliën, waarbij 
reststoffen worden geproduceerd. In plaats hiervan kan 
afvalwater ook worden behandeld door het terugwinnen 
van grondstoffen en energie en door hergebruik van het 
gezuiverde water. Op de lange termijn kan deze laatste 
werkwijze meer geld opleveren en daarmee worden 
de kosten van afvalwaterbehandeling verlaagd. Het 
uitgespaarde geld kan worden gebruikt om de nieuwe 
opgaven van het waterschap te bekostigen, zoals het 
behandelen van nieuwe stoffen in het afvalwater en het 
omgaan met de effecten van de klimaatverandering.
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4. Het waterschap voorziet in  
schoon en gezond water

De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Het aanpakken van vervuiling bij de bron, dus handhaven van regels. 
• Het op diepte houden van het water.
• Het ongewenste gebruik van materialen die leiden tot vervuiling van het water, door burgers en bedrijven.
• De verbetering van de waterkwaliteit en ecologisch gezonde water systemen.
• Het realiseren van een betere visstand. 

Water dat ecologisch gezond is heeft een zelfreinigende werking. De ChristenUnie/SGP Delfland wil een 
waterschap dat zorgt voor een natuurlijke inrichting van het watersysteem. Bij het onderhoud van de 
watergangen moet het waterschap ook oog hebben voor het planten en dierenleven.

Iedereen heeft belang bij schoon water. Watervervuiling 
willen we daarom streng aanpakken. Het waterschap 
moet zorgen voor een verdere optimalisatie van 
zuiveringsinstallaties. Samen met gemeenten zorgen 
we ervoor dat de vervuiling van het oppervlaktewater 
wordt beperkt. Waar nodig moeten maatregelen 
genomen worden om verontreiniging, zoals botulisme en 
blauwalgen, tegen te gaan.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de controle van 
de waterkwaliteit en voert daartoe een meetprogramma 
uit. Ook ten behoeve van de zwemwater verricht het 
waterschap kwaliteitsmetingen. Oppervlaktewater moet 
altijd veilig zijn voor mens en dier, en moet voldoende 
kansen bieden voor gewenste natuurontwikkeling. In 
eerste instantie is het waterschap verantwoordelijk 
voor de waterkwaliteit aan de hand van de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn stelt dat de 
waterbeheerder concrete doelen voor het grond- en 
oppervlaktewater in stroomgebieden dient te realiseren in 
2015, met een mogelijkheid dit gefaseerd in te voeren tot 
uiterlijk 2027. Voor de uitvoering dient er een goede balans 
te zijn tussen haalbaarheid en kosten.

Oppervlaktewaterbeheer is voor de waterschappen een 
complexe taak waarbij diverse belangen en partijen 
een rol spelen. De ChristenUnie/SGP Delfland stelt zich 
ten doel om samen met de betrokken instanties tot 
overeenstemming te komen, om zo een breed draagvlak 
te creëren voor toekomstbestendige maatregelen in het 
belang van de verschillende partijen. Voldoende kwaliteit 
van het oppervlaktewater is ook van groot belang voor 
de agrarische sector. Samen met de Land- en Tuinbouw 
Organisatie (LTO) zijn convenanten opgesteld die de 
emissies terug moeten dringen. Duurzaam ondernemen 
door de agrarische sector draagt zo bij aan een betere 
waterkwaliteit. De ChristenUnie/SGP Delfland ondersteunt 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een initiatief van de 
LTO om te komen tot het terug dringen van emissies in het 
oppervlaktewater en grondwater.

Onder regionaal waterbeheer valt ook het 
grondwaterbeheer. In de Waterwet krijgen de 
waterschappen nadrukkelijk de rol van waterbeheerder, 

ook voor het grondwater. Omdat grondwater zich niets 
aantrekt van perceelgrenzen is het goed dat duidelijk is 
waar de verantwoordelijkheden liggen.  De ChristenUnie/
SGP Delfland pleit voor een evenwichtige afweging van 
belangen bij onttrekkingen en beïnvloeding van het 
grondwater.

Het waterschap is verantwoordelijk voor voldoende 
water in het watersysteem voor de gebruiksfuncties. 
Peilbeheer is een belangrijk element om zorg te dragen 
voor voldoende water voor de agrarische activiteiten en in 
specifieke gevallen voor natuurontwikkeling. Verdroging 
in natte natuurgebieden dient door de waterschappen 
te worden voorkomen. Waterberging wordt bij voorkeur 
gerealiseerd door middel van waterberging-oevers. Waar 
dit niet mogelijk is moeten retentie-gebieden worden 
ingezet. Dit zijn gebieden voor de berging van water bij 
grote hoeveelheden neerslag. Het waterschap draagt 
samen met de gemeenten en de provincie door middel 
van waterplannen zorg voor het stedelijk water, en bij 
gebiedsontwikkeling voor voldoende capaciteit voor de 
berging van neerslag. Het waterschap zet zich in om 
samen met gemeenten en gebiedsontwikkelaars te zorgen 
dat neerslagwater wordt afgekoppeld van de riolering. 

Duurzaam waterbeheer heeft de voorkeur en kan bereikt 
worden door de trits van vasthouden, bergen en afvoeren. 
Wateroverlast door extreme neerslag dient waar mogelijk 
adequaat te worden opgelost in het watersysteem, al 
dan niet in combinatie met retentie. Beide voorgaande 
punten pleiten ervoor om het verdunnen van afvalwater 
met hemelwater in nieuwbouwwijken zo veel mogelijk 
tegen te gaan. Het afkoppelen van regenwaterafvoeren 
in bestaande wijken moet daarom gestimuleerd worden. 
We moeten de vuilwaterstroom zo veel mogelijk 
concentreren en bij de bron aanpakken, zodat we zo 
efficiënt en effectief mogelijk nieuwe stoffen kunnen 
verwijderen en grondstoffen kunnen hergebruiken. Tevens 
leidt dit ertoe dat er minder overstorten plaatsvinden 
op oppervlaktewater, waardoor vervuiling van het 
watersysteem (inclusief grond- en drinkwater) wordt 
voorkomen. Dit is goed voor de gezondheid van mens en 
dier.
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5. Het waterschap brengt water,  
natuur en recreëren samen

De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Recreatieve wensen van burgers.
• Afstemming met de particuliere grondeigenaren.
• Een goede omgang met de Nederlandse historie in en rond het water. 
• De realisatie van duurzame en esthetisch verantwoorde gebouwen en gemalen. 
• Goede voorzieningen voor de recreatievaart.

Het water is belangrijk voor de recreatie. We mogen genieten van het water en de natuur. Het waterschap 
moet  rekening houden met recreatief gebruik van water. Denk hierbij aan zwemmen, schaatsen, varen of 
vissen [2].

Het waterschap draagt tegen aanvaardbare kosten, 
al dan niet gesubsidieerd, bij aan de ontwikkeling 
van vispassages of voorzieningen bij gemalen die de 
paaimogelijkheden vergroten. De ontwikkeling hiervan 
dient wel in de lijn te staan van een aansluitende 
visvriendelijke keten, om werkelijk resultaat ten goede van 
de vis te bereiken 

Er kan er in overleg met betrokkenen, de gemeente 
of de provincie, ruimte ontstaan voor de aanleg van 
wandelpaden, kanovoorzieningen, vissteigers of 
bijvoorbeeld een fietsbrug of –pont.

Het waterschap coördineert zoveel mogelijk maatregelen 
om de recreatievaart in goede banen te leiden. Hierbij 
val te denken aan handhaving van doorvaarthoogten 
van bruggen, aanleg van steigers om af te meren, kano-
overdraagplaatsen en herstel van schutmogelijkheden 
(denk hierbij aan het project van de Monsterse Sluis in 
Maassluis)

In het kader van het beheer van de duinregel dient 
Delfland zich actief op te stellen om de belangen van de 
diverse groepen van recreanten te coördineren, hierbij 
kan worden gedacht aan het aanwijzen van vaste plekken 
voor kite-surfers, catamarans, vissers, strandpaviljoens, 
en strandhuisjes. Delfland kan voor dit doel een platform 
instellen dat periodiek bijeenkomt om vóór en tijdens 
het strandseizoen het gebruik van het strand in goede 
banen te leiden. In dit kader zal ook de veiligheid aan 
bod moeten komen, overleg met de reddingsbrigades is 
onontbeerlijk. Ook kustgemeenten zullen hierbij moeten 
worden betrokken. Naast het gebruik van het strand zal 
ook moeten worden bezien op welke wijze de duinen meer 
toegankelijk kunnen worden gemaakt voor wandelaars en 
paardrijders: hierbij valt te denken aan het aanwijzen van 
zones

We willen niet dat het recreatieve gebruik leidt tot overlast 
voor de omgeving. De plannen moeten daarom worden 
afgestemd met de belanghebbenden.

Het waterschap moet zorgvuldig omgaan met het 
watererfgoed zoals waardevolle molens, sluizen en 
gemalen. Bijzondere watergangen moeten goed worden 
onderhouden.

Bij de aanleg van watergangen, dijken of andere 
waterinfrastructuur wordt gezorgd dat deze goed worden 
ingepast in het landschap.

[2]  Denk bijvoorbeeld aan de recreatieve hengelsport. 
De hengelsportfederaties (HSF) vormen een belangrijke 
gesprekspartner voor het waterschap. Hun kennis kan ook 
worden benut voor het monitoren van de (ecologische) 
waterkwaliteit.
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6. Een burgergericht waterschap
 
De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Een service- en klantgericht waterschap.
• Een hoogwaardige digitale dienstverlening door het waterschap. 
• Een open houding ten opzichte van de initiatieven van burgers en bedrijven.
• Een ruime kwijtscheldingsnorm voor de waterschapsbelasting.

De ChristenUnie/SGP Delfland wil dat het waterschap 
zorgt voor goede, open communicatie naar alle 
betrokkenen bij het waterbeheer. Inwoners en bedrijven 
die belang hebben bij de maatregelen en plannen die door 
het waterschap worden opgesteld en uitgevoerd, moeten 
op tijd worden betrokken en geïnformeerd. 

Inwoners en bedrijven met vragen of klachten worden 
door het waterschap adequaat geholpen en niet van het 
kastje naar de muur gestuurd. 

De ChristenUnie/SGP Delfland wil er daarom voor zorgen 
dat de waterschappen samen met de gemeenten één 
gezamenlijk waterloket aanbieden waar inwoners en 
bedrijven met al hun watervragen terecht kunnen.

Het waterschap moet de inspraak van belanghebbenden 
op de voorgenomen plannen van het waterschap serieus 
nemen. Alle relevante informatie van het waterschap moet 
voor inwoners en bedrijven beschikbaar zijn, en eenvoudig 
te vinden via internet.
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7. Een toekomstgericht waterschap
 
De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Het bouwen met duurzame materialen. 
• Het zorgvuldig omgaan met verontreinigde baggerspecie.
• Het terugwinnen van grondstoffen bij waterzuiveringsinstallaties 
• Het toepassen van creatieve en innovatieve technieken.
• Het zoveel mogelijk beperken van de bodemdaling. 
• Een goede handhaving van het beleid. 

Bij de werkzaamheden van het waterschap houden we 
rekening met de langetermijneffecten. De ChristenUnie/
SGP Delfland wil niet dat problemen terecht komen bij 
volgende generaties. Het waterschap moet daarom 
duurzaam werken en verantwoord omgaan met het milieu. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een 
belangrijk uitgangspunt voor de eigen en de uitbestede 
werkzaamheden. Het waterschap heeft daarbij oog voor 
de maatschappelijke ontwikkelingen. 

De ChristenUnie/SGP Delfland wil gebruik maken van 
de innovatieve kracht van bedrijven [3]. Waterschappen 
moeten succesvolle innovaties toepassen en zodoende 
duurzaam en verantwoord handelen

Het geheel van het behandelen van afvalwater moeten 
we zo goed mogelijk afstemmen met de gemeenten. Zij 
zijn namelijk verantwoordelijk voor de inzameling van 
afvalwater en hebben invloed op de bronaanpak en het 
scheiden aan de bron. Daarnaast dient de waterketen 
als een onderdeel van een duurzame inrichting van de 
wijken gezien te worden. Het duurzamer inrichten van 
de waterketen kost op korte termijn weliswaar extra 
geld, maar in samenhang met andere uitdagingen kan dit 
uiteindelijk toch voordelig uitpakken. Dit kan bijvoorbeeld 
door een combinatie met het afval- en energievraagstuk 
in de wijk (denk aan warmte uit het riool, groene daken, 
zonnepanelen en inzameling van groente- en fruitafval in 
hoogbouw)

De ChristenUnie/SGP Delfland wil dat het waterschap 
meer klimaatneutraal gaat werken door prioriteit te 
geven aan de vermindering van het energieverbruik 
en de CO2-uitstoot. Door klimaatsveranderingen moet 
het waterschap rekening houden met perioden met 
intensievere neerslag en perioden met watertekorten. 
Bij de investeringen van het waterschap moet rekening 
worden gehouden met deze ontwikkelingen.

[3]  Denk daarbij bijvoorbeeld aan de MKB-bedrijven die 
zijn aangesloten bij AQUA Nederland.
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8. Een waterschap als  
betrouwbare partner
 
De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Het intensiveren van de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten voor een optimaal  
   waterbeheer .
• Een intensievere samenwerking met het bedrijfsleven, waterleidingbedrijven, landbouworganisaties en  
   natuurbeheerders. 
• Het maken van heldere afspraken over de kostenverdeling tussen overheden. 
• Een efficiëntere uitvoering van de overheidstaken. 

Waterbeheerders werken onderling samen. Door plannen en werkzaamheden nog beter af te stemmen 
kunnen kosten worden bespaard. De ChristenUnie/SGP Delfland wil op het gebied van (duurzame) inkoop, 
handhaving en vergunningverlening kansen benutten. Het gaat hierbij ook om de samenwerking met andere 
overheden. Door een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen kan van te voren worden bekeken 
of samenwerking het belang van inwoners en bedrijven voordelen oplevert.

Voor de inwoners en de bedrijven bestaat er maar één 
overheid. De taken tussen het rijk, provincies, gemeenten 
en waterschappen moeten helder worden verdeeld. Er 
mogen geen zaken dubbel worden gedaan of tussen wal 
en schip vallen. Het waterschap is in eerste instantie 
verantwoordelijk voor een goede uitvoering van haar 
kerntaken en moet als betrouwbare partner samenwerken 
met bedrijven en overheidsorganisaties. 

De aandachtspunten uitgewerkt:
1. Het intensiveren van de samenwerking tussen 
waterschappen en gemeenten voor een optimaal 
waterbeheer [4].

2. Een intensievere samenwerking met het bedrijfsleven, 
waterleidingbedrijven, landbouworganisaties en 
natuurbeheerders. Bij de samenwerking met de agrariërs 
gaat het bijvoorbeeld om goede afspraken over het 
uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in het kader 
van de keur.

3. Het maken van heldere afspraken over de 
kostenverdeling tussen overheden. Samenwerking 
moet leiden tot een zichtbaar positief financieel 
resultaat voor inwoners en bedrijven. In het Nationale 
Bestuursakkoord Water zijn door de overheidsorganisaties 
landelijke afspraken gemaakt over samenwerking en 
kostenbesparing. De waterschappen voeren de gemaakte 
afspraken uit.

4. Een efficiëntere uitvoering van de overheidstaken. 
De ChristenUnie/SGP Delfland pleit voor een goede en 
verdergaande samenwerking van de waterbeheerders en 
de andere overheden.

[4] Bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater en 
het beperken van het overstorten van het riool. Maar ook 
op het gebied van rioleringen en afvalwaterzuivering moet 
het waterschap nauw samenwerken met gemeenten en 
bedrijven.
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9. Een waterschap dat kennis  
deelt over water
 
De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• Het bieden van kansen voor de werkgelegenheid van jongeren  
   in het Waterschap, in nauw overleg met onderwijsinstellingen. 
• Het digitaal beschikbaar stellen van kennis en informatie. 
• Een actief educatiebeleid van het waterschap. 
• Een gezamenlijke beschikbaarheid voor noodhulp bij grote water-  calamiteiten. 
• Een structurele bijdrage aan het oplossen van de waterproblematiek in ontwikkelingslanden. 

Bij de waterschappen is veel kennis en informatie 
beschikbaar. Waterschappen moeten bereid zijn om hun 
kennis en informatie te delen. Door informatie te delen 
kan het waterbeheer nog beter worden uitgevoerd [5] en 
voorkomen we dubbelwerk. 

De ChristenUnie/SGP Delfland ziet graag dat 
waterschappen kennis uitwisselen met boeren, 
landbouworganisaties [6], natuurbeheerders, 
hengelsportfederaties, gemeenten, burgers en het 
onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het 
gebied van water, milieu, ecologie, handhaving en 
vergunningverlening. Nederlandse waterkennis is 
een sterk exportproduct. Waterschappen kunnen die 
exportontwikkeling bevorderen door internationaal bij te 
dragen met hun kennis over water, dijken en het zuiveren 
van afvalwater. 

De waterschappen hebben veel ervaring met het 
organiseren van het beheer en onderhoud. De kennis van 
de waterschappen wordt ook ingezet voor het oplossen 
en voorkomen van water gerelateerde problemen in 
andere landen. Voor het waterschap en de medewerkers 
levert het nieuwe ervaringen op en ook extra motivatie 
voor het werk in Nederland. Internationale inspanningen 
helpen ook om de Nederlandse topsector water op de 
kaart te zetten. Met deze internationale inspanning wordt 
zichtbaar hoe belangrijk het werk van een waterschap is.

[5] Waterschappen en Rijkswaterstaat moeten 
bijvoorbeeld informatie uitwisselen om te zorgen voor een 
goede waterverdeling. Ook wordt informatie gedeeld met 
waterbeheerders in België en Duitsland.

[6] De LTO heeft het Deltaplan agrarisch waterbeheer 
(DAW) opgesteld, als uitwerking van regionale en 
landelijke watervraagstukken. Deze input vanuit de 
agrarische sector kan het waterschap gebruiken.
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10. Een waterschap dat zuinig  
omgaat met uw geld
 
De ChristenUnie/SGP Delfland vraagt specifiek aandacht voor:
• De beheersing van de van de waterschapslasten.
• Het benutten van subsidies voor projecten van het waterschap.
• Een duurzaam financieel beleid.
• Een eerlijke en integere omgang met investeringen. 
• Een gelijke behandeling van particulieren en bedrijven. 
• De controle op een efficiënte realisatie van de doelen van het  
   waterschap door het algemene bestuur van het waterschap. 

De ChristenUnie/SGP Delfland vindt dat waterschappen 
verstandig moeten omgaan met de middelen die zij 
hebben. Een goede uitvoering van de waterschapstaken 
staat daarbij voorop. We spannen ons in om een verhoging 
van de lasten voor inwoners en bedrijven te beperken. 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet het 
waterschap oog hebben voor een efficiëntere en slimmere 
aanpak. Bij de besluitvorming over beleid en plannen 
worden (kosten efficiënte) alternatieven gewogen. Bij 
een eerlijke verdeling van de waterschapslasten moeten 
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarbij 
hebben we in het bijzonder oog voor de lagere inkomens. 

De ChristenUnie/SGP Delfland vindt dat de 
werkzaamheden van het waterschap moeten worden 
uitgevoerd tegen de maatschappelijk laagste kosten. We 
willen vasthouden aan het principe dat de vervuiler of de 
veroorzaker van een waterprobleem (mee)betaalt aan de 
benodigde maatregelen. Kosten en lasten worden ook niet 
afgewenteld op de volgende generaties. Het waterschap 
werkt democratisch en legt publiekelijk verantwoording 
af over de genomen besluiten. Jaarlijks wordt inzichtelijk 
gerapporteerd over de uitgevoerde werkzaamheden en 
de besteding van de middelen. Op deze manier wil de 
ChristenUnie/SGP Delfland ervoor zorgen dat u weet waar 
uw geld aan wordt besteed.
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Onze kandidaten

Eetze de Boer - Schiedam

Koos Verkade - Vlaardingen

Hans Poot - Vlaardingen 

Franklin Lamers - Monster 

Arend Visser - Maasland 

Ruud van Harten - Vlaardingen 

Jan Willem Rouwendal - Voorburg 

Cor de Jonge - Vlaardingen 

Leen Snijders - Monster 

Rob van der Welle - Pijnacker 

Frank Lekkerkerk - Delfgauw 

Wim Pijl - ‘s-Gravenhage 

William Anker - Vlaardingen 
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Willy de Zoete-van der Hout - ’s-Gravenhage 

“een slank en efficiënt Delfland, dáár ga ik voor!”

1

Pieter-Jan Hofman - ’s-Gravenzande

“Delfland Waterproof!”
3

Harm Roeten - Pijnacker

“Betaalbare én Veilige dijken....   
 dáár moeten we zuinig op zijn!!”

2
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