
Jaarverslag 2015 PvdA-fractie in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)  
Op 18 maart 2015 waren er naast de Provinciale Statenverkiezingen ook verkiezingen voor de 
waterschappen. De PvdA heeft in het HDSR haar drie zetels behouden.  
We hadden een goed programma dat we goed konden uitleggen en we hadden een leuke campagne. 
Overal in de provincie waren we te vinden. 
https://psutrecht.pvda.nl/2016/02/06/verkiezingsprogramma-hdsr-2015/   
 
De gekozenen zijn: Jan Reerink (fractievoorzitter), Frans van Bork (lid en fractiesecretaris) en 
Constantijn Jansen op de Haar (hoogheemraad). 
 
Op 27 mei werd het beleidsakkoord van Water Natuurlijk (6 zetels), CDA (3 zetels), PvdA (3 zetels) 
en de zg. Geborgden (7 zetels, verenigd in de fractie LNE = Landbouw, Natuur en Economie) 
vastgesteld. VVD en andere partijen deden niet mee, maar gaven meer of minder steun aan het 
akkoord. De prioriteiten liggen bij:  Heel Holland/Utrecht veilig tegen overstromingen  Zoetwater voor West-Nederland   Gekanaliseerde Hollandsche IJssel  Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht 
Voor de PvdA is het een mooi akkoord: kwijtscheldingsbeleid is overeind gebleven; er wordt nog 
meer op duurzaamheid ingezet (duurzame zuiveringstechnieken, zonnepanelen), er is financiële ruimte 
gemaakt voor nieuw beleid en is er nu echt ook aandacht gekomen voor de stedelijke gebieden. 
Onze fractievoorzitter Jan Reerink verwoordde de PvdA-stemming in de vergadering als volgt: “Het 
beleidsakkoord draagt de kleuren van ons verkiezingsprogramma: rood (kwijtscheldingsbeleid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen), groen (brede aanpak en duurzaam) en blauw (veel 
aandacht voor stedelijk water)”. 
 
Voor het zomerreces zijn de jaarrekening 2014, het jaarverslag 2014 en de Voorjaarsnota 2016 
vastgesteld, zodat de financiële kaders voor de begroting 2016 er lagen. 
Waar de niet-coalitiepartij VVD de nullijn voorstaat, heeft de fractie van de PvdA het DB als 
financieel motto meegegeven: Kwaliteit van leven in plaats van bezuinigen op de laatste euro. 
 We hebben die wens ook inhoudelijk onderbouwd.  
De samenwerking met de Utrechtse gemeenten via WINNET (=WaterInnovatieNetwerk) moet worden 
uitgebreid naar stedelijk water. We hebben voorts aandacht gevraagd voor het Veenweidegebied.  
De fractie blijft zich inzetten voor kwijtscheldingsbeleid (in 2014 was daar € 4 miljoen voor nodig) en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het ingezette beleid voor social return krijgt steeds meer gezicht. Steeds vaker worden mensen met 
een maatschappelijke achterstand ingezet.  
 
Ons waterschap werkt intensief met geautomatiseerde systemen en sturing op afstand. Dat vergt uiterst 
betrouwbare systemen, ook bij stroomuitval, hacking, wateroverlast etc. Falende systemen kunnen 
leiden tot (kleine) rampen. We hebben er daarom op aangedrongen bij de modernisering van de ICT 
bedrijfszekerheid zeer hoog in het vaandel te zetten. 
 We blijven hameren op invoering van energiefabrieken en grondstoffenfabrieken bij de 
rioolwaterzuiveringen. Bij de rioolzuivering De Bilt komt onze eigen 1000- zonnepanelen park. Kijk 
en luister naar onze eigen hoogheemraad: 
http://regiotvdebilt.nl/nieuws/article/17448470/rioolwaterzuivering-de-bilt-krijgt-1000-
zonnepanelen/#.  
De besluitvorming over zijn tweede huzarenstukje was in 2015 nog niet afgerond: de complete 
vernieuwing van de rioolzuivering in Utrecht. Wordt vervolgd. 
 De discussie over de geborgde zetels steekt gelukkig weer de kop op. De door de minister ingestelde 
Adviescommissie Water heeft namelijk geadviseerd dit verschijnsel in stand te houden. 



De PvdA is altijd tegen geborgde zetels geweest. 7 zetels van de 30 worden immers niet bezet op basis 
van democratische verkiezingen, maar op basis van benoemingen door standsorganisaties. 
De dijkgraaf heeft dit onderwerp aan de orde heeft gesteld in het bestuur en vervolgens ook de 
(verdeelde) mening van het bestuur verwoord naar de Unie van Waterschappen. Wordt vervolgd.  
 
Het HDSR heeft een solide begroting 2016 zonder tekorten, uitkomend op een omzet van € 106,6 
miljoen. De tariefstijging is 2,5%. 1 % voor inflatiecorrectie en 1,5% voor de nieuwe rioolzuivering in 
Utrecht. Zonder slag of stoot werd de begroting niet vastgesteld. We hadden het voornemen een motie 
in te dienen om de royale beloning van de algemeen directeur van de (overheids)Waterschapsbank 
(zijnde € 283.000) boven de Balkenende norm van € 178.000 te wraken. Omdat het DB heeft 
toegezegd met nadere informatie te komen, hebben we motie aangehouden. Wordt vervolgd 


