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Jaarverslag PvdA in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 2016 

 

1. HDSR in grote lijnen 

Met een begroting van rond de € 130 miljoen en het grootste deel van de provincie Utrecht tot 

werkgebied is het HDSR een belangrijke overheid in de provincie Utrecht.  

Het werkgebied van het HDSR beslaat het gebied tussen Rhenen, Breukelen, Bodegraven en 

Schoonhoven dus inclusief de stad Utrecht. 

Aan de oostkant de hoge en droge Utrechtse Heuvelrug, in het midden de grootstedelijke 

agglomeratie Utrecht en in het westen het natte laaggelegen Veenweidegebied.  

Met andere woorden: een ingewikkeld waterhuishoudingsgebied met ook nog eens de grote 

rivierdijk van Rhenen tot Schoonhoven in onderhoud.  

Onze fractie  kent dit gebied  goed: Jan Reerink, fractievoorzitter,  komt uit Zeist aan de 

Heuvelrug, Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad, komt uit de stad Utrecht en Frans 

van Bork woont in Woerden, midden in het Veenweidegebied.    

In onderstaand verslag worden vooral de zaken belicht die wij als fractie hebben opgepakt.    

 

2. Herkenbare inzet PvdA 

Na de verkiezingen van 2015 zijn veel plannen gesmeed. In 2016 zijn al veel van deze 

plannen omgezet in concrete projectplannen, vaak al in uitvoering genomen en soms al 

uitgevoerd.   

De meeste plannen zijn met volstrekte unanimiteit aangenomen in het algemeen bestuur van 

het waterschap. Het beleid van onze 19 persoonsbrede coalitie van WaterNatuurlijk (zes 

zetels), CDA (3 zetels), PvdA (3 zetels) en LNE (7 zetels van de zg. geborgden voor 

Landbouw, Natuur en Bedrijven) kan rekenen op een groot draagvlak van de 30 leden in het 

algemeen bestuur. 

Grote politieke verdeeldheid bestaat er niet in het HDSR. Binnen die context is de PvdA in 

staat gebleken duidelijke PvdA-accenten te leggen. 

Accenten die terug zijn te voeren op onze inbreng in het coalitieakkoord: behoud 

kwijtschelding voor minder draagkrachtige burgers, een voorzichtig tarievenbeleid, duidelijk 

meer aandacht voor het stedelijk gebied, inzet op behoud van cultuurhistorische elementen in 

het werkgebied, duurzaamheid. 

  

3. Kwijtschelding en begroting staan als een huis 

Het kwijtscheldingsbeleid staat sinds 2015 niet meer ter discussie. Het ligt voor deze periode 

nagelvast in de begroting. Andere waterschappen hebben het afgeschaft, versoberd of zijn de 

discussie daarover begonnen. Zo niet in het HDSR. Dat scheelt voor de betrokken burgers en 

de kleine zelfstandigen al gauw een paar honderd euro per jaar.  

Dit kan allemaal binnen een sluitende begroting, ook in 2016, waar jaarlijks nog wat van 

overblijft zodat de financiële reservepositie van het HDSR gerust ijzersterk mag worden 

genoemd. 

Een bijzonder actie was ook onze inspanning om via de Wet Normering Topinkomens een 

bovengrens te stellen aan de inkomens in de top van de Nederlandse Waterschapsbank. 

 

4. Extra middelen voor stedelijk gebied vanaf 2018 

Vanaf 2018 wordt € 150.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor omgaan met wateroverlast 

(wateropgave en piekbuien, bewustwording) en watertekort (droogte, hitte, bewustwording). 

Ook burgers kunnen hiervoor initiatieven indienen. Na aandringen  van de PvdA zal hier voor 

een regeling worden ontworpen zodat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn en zonodig 

bezwaar/beroep kunnen indienen.  
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De PvdD, PvdA, VVD en CU hebben een breed door het AB gesteunde motie aangenomen 

gekregen waarin wordt aangedrongen op extra middelen om daarmee de gemeenten te 

stimuleren tot extra inspanningen bij het verhogen van de waterkwaliteit in stedelijk gebied 

(nu € 300.000,-).  

Bij de Voorjaarsnota 2018 moet blijken wat de mogelijkheden zijn, maar we gaan er vanuit 

dat het nu reeds beschikbare budget van € 300.000 zal worden verhoogd vanaf 2018.  

 

5. Behoud cultuur-historische elementen 

Wij zetten ons in om de nog aanwezige historische waterschapselementen als watermolens, 

sluisjes, stoomgemalen, peilhuisjes en oude bruggen zo veel mogelijk te behouden, omdat 

deze elementen zo kenmerkend zijn voor ons werkgebied en gewaardeerd worden door 

burgers als waardevolle landschapselementen.  

Met bescheiden middelen lukt het elke keer weer om iets te doen: restauraties van het 

stoomgemaal Teylingen, het Dijkhuis Jaarsveld, de brug en sluis bij Goejanverwelle, de sluis 

bij Haanwijk/Harmelen, herstel innundatiegebied Nieuwe Hollandse Waterlinie op Eiland van 

Schalkwijk 

We zetten ons nu in op herstel van de sluis bij de Doorslag Nieuwegein. We hebben daarvoor 

op 6 juli een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Deze motie heeft ook de nodige 

persaandacht gekregen en de gemeente Nieuwegein was bijzonder in haar nopjes met deze 

motie. Een definitief besluit over restauratie wordt in 2018 genomen. 

Jan Reerink bekleedt het voorzitterschap van de Initiatiefgroep Biltse en Zeister Grift, die de 

beleving en natuurwaarden van de Grift wil bevorderen. 

Constantijn Jansen op de Haar  heeft beleid voor  het vaarwegbeheer ontwikkeld. 

 

6. Duurzaamheid 

Waterkwaliteitsbeheer en rioolzuivering zijn bij uitstek duurzaamheidstaken. Wat het 

waterschap doet is goed, maar niet genoeg volgens ons. Er kan meer.  

Onze hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar heeft zich daarom sterk gemaakt om op 

de rioolzuivering De Bilt een zonnepanelenpark voor de energievoorziening te laten 

realiseren. Sommige partijen in het bestuur vonden dat geen taak voor het waterschap. Het is 

toch gelukt. Op 17 september is dit zonnepark geopend onder veel persaandacht. 

Een ander huzarenstukje van Constantijn was de nieuwbouwplannen van €140 miljoen voor 

de rioolzuivering van de stad Utrecht door het algemeen bestuur te krijgen. De zuivering gaat 

werken met de ruimte- en energiebesparende NEREDA-techniek.  

Jan Reerink heeft het voor elkaar gekregen dat zijn motie Pharmafilter is aangenomen. 

Het HDSR moet in overleg gaan met ziekenhuizen en zorginstellingen om ervoor te zorgen 

dat schadelijke medicijnresten, schadelijke drugsresten en resistente bacteriën afkomstig uit 

ziekenhuizen/zorginstellingen op termijn uit het effluent van de zuiveringen verdwijnen of 

zoveel mogelijk geminimaliseerd. 

 

7. Kwaliteit van bestuur  

De kwaliteit van bestuur is voor onze fractie een permanent punt van aandacht.  

Met name Jan Reerink heeft in 2016 veel werk verzet voor de invoering van een zg 

auditcommissie en een gemeenschappelijke rekenkamer met het Waterschap Rivierenland.  

Punt van onze aandacht blijft de kwaliteit van aangeleverde beleidsstukken en een heldere 

rolverdeling tussen het AB en DB.   

De communicatie met de burgers wordt naar ons oordeel steeds beter. Wie bijvoorbeeld wil 

weten wat er zoal gedaan wordt door het waterschap in zijn/haar buurt kan terecht op de 

prima website van het waterschap. Zoek op Google met de zoektermen gemeentenaam en 

HDSR en je vindt alle relevante informatie.   
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8. Social return 

In 2014 werd een PvdA-motie aangenomen die het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 

opdroeg om werk te maken van social return en daarover ook te rapporteren. 

Dat bleek een moeilijke opgave te zijn, want in 2016 was er nog steeds geen rapportage.  

Na diverse opmerkingen van ons in de loop van 2016 is nu in de begroting van 2017 expliciet 

aandacht aan dit onderwerp besteed. Zo is er € 1000.000,- gereserveerd voor social return 

voor de nieuwbouw van de RWZI Utrecht.   

 

9. Grote projecten 

Het HDSR heeft een aantal grote (kostbare) projecten onder handen: verbetering Lekdijk (€ 

400 miljoen), verbeterplan Hollandse IJssel (€ 40 miljoen) en de doorvoer van zoetwater naar 

West-Nederland (€ 40 miljoen), RWZI Utrecht (€ 140 miljoen) en reductie bodemdaling 

Veenweidegebied.  Frans van Bork is de specialist in de fractie inzake het Veenweidegebied 

en het peilbeheer. 

Stuk voor projecten die gedaan moeten worden en waaraan ook financiële risico’s kleven voor 

het waterschap. 

Die projecten vragen dan ook om zorgvuldig project- en financieel management. We zijn als 

fractie bijzonder alert op deze risico’s en proberen daar elke keer weer een zo werkelijk 

mogelijk beeld van te krijgen. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat er soms afspraken bestaan 

tussen de subsidiegever (Europa, het rijk, de provincie of gemeente) en het HDSR die erop 

neerkomen, dat, ingeval de middelen tekort schieten, overleg kan worden  gevoerd. 

De uitkomst van een dergelijk overleg zal veelal ongewis zijn en vormt daarmede een 

(financieel) risico voor het waterschap.  

 

10.  PvdA van het HDSR naar buiten 

Waar het kan zoeken we de buitenwereld op. Dat wil zeggen: we treden naar buiten als we als 

PvdA een helder omlijnde inbreng hebben gehad. We gaan met andere woorden niet met 

beleid pronken, dat afkomstig is van andere partijen of van het HDSR zelf. 

Voorbeelden:  

 Persbericht en persaandacht PvdA inzake sluis Doorslag 

 Persbericht motie Pharmafilter 

 Discussiemiddag met Radio-TV Utrecht 

 regelmatig wordt er door iemand van de fractie een lezing of presentatie gegeven 

 Landelijk netwerk PvdA-bestuurders in de waterschapswereld te gast in HDSR-gebied: 

bezoek aan gemaal Haarrijn, Kockengen, RWZI Maarsen. Dit netwerk wordt vanuit onze 

fractie gecoördineerd. 

 PvdA als verticale partij betaalt zich uit: veel contacten en afstemming met PvdA-

gekozenen in gemeenten, provincie, TK en EP 

 Rondje PvdA-afdelingen begonnen bij Stichtse Vecht en Woerden 

 Bezoek aan gewestvergaderingen en de gewestelijke bestuursvergaderingen. We leveren 

verder een bijdrage aan de scouting in het gewest en het opstellen van 

verkiezingsprogramma’s landelijk, provinciaal en gemeentelijk 

 Gert Mulder is een actief en enthousiast gewestelijk bestuurslid dat in de fractie 

meedraait. 

 

Frans van Bork 

1 februari 2017  

Woerden 


