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Samenvatting 

Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt aan de bescherming tegen 
overstromingen, schoon en voldoende oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater. Dat doet het 
waterschap al lang, degelijk en zonder veel ophef. Door klimaatverandering en maatschappelijke 
ontwikkelingen veranderen de wateropgaven fundamenteel. Er zijn aanpassingen nodig in het 
watersysteem, onder beheer van het waterschap. Maar heel veel opgaven van het waterschap zijn 
verweven met opgaven van andere overheden. Daarom is samenwerken met andere overheden en 
organisaties en zo vroeg mogelijk bij elkaar aan tafel zitten een must. 
 
Wat willen we?  

• Schoon en gezond water zodat het water een goed leefgebied vormt voor mensen, planten en 
dieren. 

• Een waterveilig en klimaatbestendig gebied zodat iedereen, ook in de verdere toekomst, veilig 
kan wonen en werken achter stevige dijken. Dat betekent voldoende water, niet te veel en niet te 
weinig (voorkomen van droogte). 

• Een duurzaam waterschap, dat energieneutraal is in 2030, dus nul op de gas- en 
elektriciteitsmeter.  

• Behoud en versterking van natuur en biodiversiteit door verbetering van de waterkwaliteit, de 
bestrijding van invasieve exoten, bomenaanplant, vistrappen en andere voorzieningen.  

• Een waterschap dat leidend is in innovaties. Het waterschap jaagt innovaties aan en organiseert 
innovaties bij zuivering, dijkverbetering, en waterbeheer. 

• Zuiveringen zo organiseren en uitvoeren dat het gezuiverde water steeds schoner wordt en 
(afval)stoffen hergebruikt kunnen worden (circulaire economie). 

• Een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied, waardoor 
agrarische ondernemers kunnen omschakelen naar landbouwvormen, die bijdragen aan 
natuurherstel of die de natuur niet langer schaden.  

• Vertrouwen in het waterschap (de overheid) opbouwen en herstellen door participatie van 
burgers en bedrijven. 

• Recreëren op, in en aan het water mogelijk maken en bevorderen, en historisch erfgoed 
behouden. 

• Solidariteit in het belastingstelsel, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en 
mensen, die de belastingen niet kunnen betalen, kwijtschelding krijgen tot 120% van het sociaal 
minimum.  

• Een waterschap, dat goed voorbereid is op het voorkomen en bestrijden van grote rampen en 
calamiteiten, zoals wateroverlast.  

• Het waterschap draagt internationaal bij aan (water)veiligheid en waterkwaliteit. 

• Het waterschap zorgt als werkgever en opdrachtgever voor eerlijk werk. 
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1. Inleiding  

In Nederland leven we met heel veel mensen in de rivierdelta van Noordwest Europa. Daar wonen, 
werken en recreëren we en maken we intensief gebruik van elke vierkante meter. Al die activiteiten geven 
een enorme druk op onze leefomgeving. Nederland staat dan ook de komende jaren voor grote 
maatschappelijke opgaven. De snelheid van klimaatverandering is ongeëvenaard en de effecten zijn nu al 
zichtbaar. Ook de afname van biodiversiteit gaat sneller dan ooit in de menselijke geschiedenis.  
 
Om dit tegen te gaan is een energietransitie gaande, moeten we een omslag maken naar een 
klimaatbestendige inrichting, een circulaire economie en meer duurzame landbouw. Daarnaast is er een 
grote woningbouwopgave, zeker ook in het gebied van de Stichtse Rijnlanden. Deze opgaven samen 
leveren een grote druk op de fysieke ruimte op, die vragen om multifunctioneel ruimtegebruik.  

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt aan bescherming tegen overstromingen, 
schoon en voldoende oppervlaktewater en zuivering van afvalwater. Dat doet het waterschap al lang, 
degelijk en zonder veel ophef. Maar door klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen 
veranderen de wateropgaven nu fundamenteel.  
Het beheergebied van dit waterschap is divers; het natte veenweidegebied in het westen, het stedelijke 
middengebied en de hogere (drogere) zandgronden in het oosten. In elke gebied zijn de wateropgaven 
verschillend en is een andere aanpak nodig. 
 
Er is een omslag nodig van water snel afvoeren naar veel meer vasthouden en bergen van water. Met het 
huidige watersysteem kan het waterschap dat niet oplossen. Ook in de inrichting van de stad en het 
landelijk gebied zijn aanpassingen nodig. Daarnaast is er verbetering mogelijk in de waterzuivering en 
duurzaamheid, met ‘nul vervuiling’, energieneutraliteit en een circulaire economie als stip op de horizon. 
 
Het aanpassen van het land- en watergebruik aan klimaatverandering en herstel van een goede 
waterbalans is een grote maatschappelijke uitdaging, waar de lange termijn blik en specifieke 
waterexpertise zeer gewenst is. Heel veel opgaven van het waterschap zijn verweven met opgaven van 
andere overheden. Samenwerken en zo vroeg mogelijk bij elkaar aan tafel zitten is daarom een must. De 
rol van het waterschap verandert dus, omdat de wateropgaven steeds meer verweven zijn met de 
maatschappelijke opgaven en er steeds meer in dezelfde fysieke ruimte moet.  

Kaart werkgebied waterschap (HDSR) Kaart werkgebied waterschap (HDSR) 



                                                                                                            

4 

 

 
De Omgevingswet vraagt overheden ook om meer samen te werken als één overheid en geeft 
waterschappen instrumenten om te sturen in de ruimtelijke ordening. Het waterschap werkt daarom al 
veel samen met provincie, gemeenten, agrariërs, natuurbeheerders, drinkwaterbedrijven, sportvissers, 
bewoners en bedrijven in het gebied.  
 
Het waterschap zorgt in een veranderend klimaat voor een (water)veilig gebied, voor voldoende schoon, 
gezond en natuurrijk water en het waterpeil. Dat waterpeil bepaalt wat op verschillende plekken wel en 
niet mogelijk is. Wij vinden het bovendien uitermate belangrijk, dat het waterschap bijdraagt aan de 
doelstelling om vóór 2027 te voldoen aan de eisen uit de kaderrichtlijn water (KRW) en aan verplichtingen 
om stikstofuitstoot te voorkomen naar Natura2000 gebieden. 
 
De PvdA wil met deze opgaven aan de slag om noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Verander-
ingen die nodig zijn om óók in de toekomst veilig en prettig in Nederland en dus ook in Utrecht te kunnen 
leven en werken. We onderkennen dat niet iedereen door de veranderingen er evenveel op vooruit zal 
gaan. Ons uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen en dat de lusten zo 
eerlijk mogelijk over alle Nederlanders worden verdeeld. Ontwikkelingen mogen niet leiden tot het 
uitsluiten van zwakkere groepen in de samenleving. De PvdA zet zich hiervoor in. 
 
De PvdA vindt dat het waterschap kan en moet bijdragen aan het behalen van de doelen op het gebied 
van veiligheid, natuur, water en klimaat. De keuze voor een sterkere natuur, minder stikstof, beter klimaat 
en schoon water zal tot een transitie van de landbouw en het landelijk gebied leiden. Bij de veranderingen 
worden degenen die erdoor geraakt worden actief bij de planning en uitvoering worden betrokken. 
Participatie van belanghebbenden is daarom een wezenlijk bestanddeel in de besluitvorming van het 
waterschap. 
 
Andere ontwikkelingen zijn de toenemende digitalisering, toenemend kritisch consumentisme en een 
beperkt vertrouwen in de overheid en wetenschap. Er is een sterke overheid nodig, in verbinding met zijn 
omgeving, om daarop in te spelen. Nieuwe opgaven vragen een andere rol van het waterschap. 
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2. Schoon en gezond water 

 
Wat willen we?  

• schoon water 

• water dat de biodiversiteit ondersteunt 
 
Wat is er aan de hand? 
De zorg voor gezond water is grotendeels vastgelegd in wetten en richtlijnen. Eén daarvan is de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). In Nederland stellen waterbeheerders in dit kader waterkwaliteitsdoelen en -
maatregelen op voor de grote watergangen. De waterkwaliteit en ecologie in de kleinere sloten in het 
landelijke en stedelijke gebied zijn net zo belangrijk. Dit wordt ook wel de categorie ‘Overig water’ 
genoemd. Hiervoor zijn in 2020 samen met de provincies en de gebiedspartijen doelen voor het overig 
water en specifieke maatregelen opgesteld.  
 
Het waterschap werkt dus zowel aan KRW-maatregelen als aan maatregelen voor het ‘Overig water’, voor 
verbetering van waterkwaliteit en ecologie in ons hele beheergebied. In 2027 zullen we minimaal voldoen 
aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), zodat het water een goed leefgebied vormt voor de 
planten en dieren die er thuishoren. Voor het 
behalen van de KRW-doelen in 2027 zijn ook 
andere partijen, zoals provincies en 
gemeenten, aan zet. 
 
Het waterschap werkt samen met de 
agrarische sector aan het verbeteren van de 
waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit in 
het landelijke gebied. Daarom investeert het 
waterschap ook de komende jaren 
intensiever om nog meer grondeigenaren te 
stimuleren tot aanleg, herstel en ecologisch 
beheer van landschap, natuur en water via 
groenblauwe diensten en het nemen van 
maatregelen die uitspoeling van nutriënten 
naar het oppervlaktewater voorkomen. 
 
Om schoon water in de stad toch binnen 
bereik te brengen intensiveren we onze 
inspanningen. Het waterschap lost samen 
met de gemeenten knelpunten op die een 
slechte waterkwaliteit veroorzaken.  
 

De waterkwaliteit in natuurgebieden kan 
verbeterd worden voor een optimale 
biodiversiteit en kwaliteit van de natuur. Het 
waterschap werkt de komende jaren samen 
met de provincies en de terrein beherende 
organisaties om de kwaliteit en biodiversiteit 
van het natuurwater te vergroten. 

Het waterschap draagt bij aan de beschikbaarheid  
van voldoende schoon grondwater. Het 
oppervlaktewater staat in contact met het 
grondwater. Het regenwater wat nu op de Heuvelrug valt is ons drinkwater in de toekomst. Daarom gaat 
het waterschap er voor zorgen dat het watersysteem op de Heuvelrug op orde komt. Sprengen worden 
hersteld en regenwater kan de bodem in trekken, in plaats van verdwijnen in het riool.  
 

 

Spreng bij Driebergen (Canon van Nederland) 

https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/51-gezond-water/overlay/krw/
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/5423/overzicht_ontwerp_krw-doelen_2022-2027_van_hdsr_-_voor_bijlage_b.db9e018f8ef9.pdf
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/5423/04_samenvatting_ontwerp_krw_maatregelenpakket.48457627f73b.pdf
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/5423/06_overzicht_doelen_overig_water_in_pdf.a6848792df9c.pdf
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/5423/06_overzicht_doelen_overig_water_in_pdf.a6848792df9c.pdf
https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/5423/07_samenvatting_maatregelen_overig_water.37e5a797a5ec.pdf
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Vervuiling wordt direct aangepakt omdat dat risico’s voor het toekomstige drinkwater betekent. Het 
waterschap werkt de visie uit die staat beschreven in de Blauwe agenda die het waterschap samen met de 
gemeenten, de provincie en het drinkwaterbedrijf heeft opgesteld. Daarom vindt de PvdA dat het 
waterschap vol moet inzetten op gezonder en schoner oppervlaktewater, op de Heuvelrug maar ook daar 
buiten. De PvdA wil dat bij het streven naar schoon en natuurrijk water het waterschap het goede 
voorbeeld geeft. 
 
Wat gaan we doen: 

• Het waterschap investeert nog meer om grondeigenaren te stimuleren tot aanleg, herstel en 
ecologisch beheer van landschap, natuur en water. 

• De waterkwaliteitsopgaven lopen samen op met klimaat- en biodiversiteitsopgaven en 
gebiedsontwikkelingen in- en om de stad, en sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande processen 
in gemeenten. 

• We spannen ons in om de kwaliteit en biodiversiteit van het natuurwater te vergroten.  

• De maatregelen om de doelen te behalen, zoals natuurvriendelijke oevers en vispassages, 
worden de komende vier jaar doortastend uitgevoerd.  

• We stimuleren maatregelen die de effectiviteit verhogen, zoals het verbieden van sportvissen 
nabij vispassages.  

• Het waterschap helpt de gemeenten om de juiste maatregelen voor het behalen van de doelen te 
nemen. Ook als het waterschap er in eerste instantie niet over gaat, kunnen we het overleg 
initiëren met onze medeoverheden.  

• Het waterschap geeft het goede voorbeeld door het gezuiverde water bij te laten dragen aan de 
waterkwaliteit.  

• Regenwater moet de bodem in. Het waterschap stimuleert het afkoppelen van 
regenwaterafvoeren van de riolering 

• Op de Utrechtse Heuvelrug wordt het oude watersysteem hersteld zodat de Heuvelrug vochtiger 
blijft, wat ten gunste komt aan natuur en milieu, en de toekomstige generaties. 

. 
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3. Voldoende water, droogte voorkomen en bescherming tegen te veel water 
  
Wat willen we? 

• Voldoende water, dus niet te veel water en droogte voorkomen  

• Ons watersysteem en ons hele gebied voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering 

• Onze burgers voorbereiden door het waterbewustzijn te vergroten 

• Sterke dijken waardoor de kans op overstromingen zo klein mogelijk is 

• Dijkversterking is niet alleen een veiligheidsopgave  
 
Wat is er aan de hand? 
Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Klimaatverandering zorgt onder 
andere voor meer periodes van hevige regenval, langere periodes van droogte en meer hittestress. Veel 
van de gevolgen van klimaatverandering hebben invloed op de waterhuishouding. Het is onze taak om in 
tijden van droogte te zorgen dat er genoeg water beschikbaar is, en tegelijkertijd dat we in tijden van 
hevige regenval genoeg water kunnen vasthouden en het water snel genoeg kunnen afvoeren om het 
gebied (water)veilig te houden en wateroverlast tegen te gaan.  
 
De droogte is een toenemend punt van aandacht. We zorgen voor voldoende water in ons gebied. Maar 
we hebben ook een rol in de waterhuishouding van de waterschappen ten westen van ons waterschap 
HDSR. Voor hen zijn we in tijden van droogte erg belangrijk voor de doorvoer van voldoende water om 
bijvoorbeeld de verzilting tegen te gaan. Water vasthouden en nadenken over circulaire waterstromen is 
belangrijk. Voor verdroging in de Utrechtse Heuvelrug werken we hierin samen met de gebiedspartners 
via de Blauwe agenda.  
 
Het grondwater moet op peil blijven, hier kan het waterschap meer aandacht aan besteden. Het 
waterschap neemt initiatief in het sturen op grondwater bij andere partners en overheden. Hier worden 
pilots en samenwerkingen geïnitieerd om ervaring op te doen met een gezamenlijke aanpak van 
kwantitatief en kwalitatief grondwaterbeheer. 
 
Veiligheid is een belangrijke taak van de waterschappen. Iedereen in Nederland wil veilig kunnen wonen 
en werken achter stevige dijken. Het waterschap adviseert andere overheden waar huizen en bedrijven 
veilig kunnen worden gebouwd en beheerd. Heftige piekbuien kunnen het peil enorm opstuwen. De 
rivierdijken zullen dus versterkt worden, opdat ze opgewassen blijven tegen het toenemende water dat de 
klimaatproblematiek met zich meebrengt. En als het dan toch mis zijn we daarop voorbereid.  
 
De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op 
wateroverlast. De regenbuien in Limburg in 2021 hebben ons laten zien dat we voorbereid moeten zijn op 
extreme regenval. Maar ook de steeds grotere pieken in de wateraanvoer over de Rijn en Lek van uit het 
buitenland, door heviger regenval daar of meer smeltwater, dwingen ons te investeren in onze 
waterveiligheid. De Lekdijk is de belangrijkste waterkering die we hebben. De komende jaren wordt die 
verder versterkt om de veranderingen in de wateraanvoer beter aan te kunnen.  

 

Lekdijk bij Wijk bij Duurstede - afdammingsdijk t.b.v ontginning Kromme Rijngebied uit 1122 
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De PvdA wil dat bij dijkversterking kansen voor verbetering in recreatie (fietsen en wandelen), natuur en 
cultuurhistorie benut worden. 
 
Wat gaan we doen? 

• Onze terreinen zo groen mogelijk maken om hittestress tegen te gaan. 

• Vanaf het begin aanhaken bij gebiedsontwikkelingen om te zorgen dat deze op een 
klimaatbestendige manier ontwikkeld worden. 

• Alternatieve en droge vormen van waterberging zo veel mogelijk stimuleren en accommoderen, 
vooral in het stedelijk gebied. Denk hierbij aan wadi’s, waterkelders en waterpleinen. 

• In landelijk gebied waterretentiegebieden (waar tijdelijk water kan worden opgeslagen) 
ontwikkelen en in stand houden, zoals de Hooge Boezem bij Haastrecht en polders bij Kockengen, 
Bodegraven Noord en Willeskop. 

• Onze stedelijke omgeving klimaatbestendig maken. Het waterschap gaat samen met de 
gemeenten, de burgers en bedrijven de steden en de dorpen in ons gebied inrichten op grote 
regenbuien, periodes van droogte of grote hitte. 

• Het watersysteem wordt zo ingericht dat het systeem het nieuwe klimaat aankan. We voeren 
water aan bij droogte, we voeren water af als het te nat is. 

• We agenderen “sturen op grondwater” bij andere partners en overheden en zullen pilots en 
samenwerkingen initiëren om ervaring op te doen met een gezamenlijke aanpak van kwantitatief 
en kwalitatief grondwaterbeheer. 

• We stimuleren kennisuitwisseling met kennisinstituten, andere waterschappen en andere 
overheden. 

• We geven (nieuwe) bewoners advies over wat zij zelf kunnen doen om zich te wapenen tegen 
klimaatverandering. 

• We ondersteunen burgerinitiatieven voor klimaatadaptatie. 

• Scholen en hoger onderwijsinstellingen helpen met voorlichting en informatie over klimaat. 
Excursies en rondleidingen rondom waterbeheer, waterzuivering en klimaatadaptatie 
organiseren en stimuleren. 

• Versterking van de dijken geschiedt met een zorgvuldige inpassing in het landschap en met 
respect voor de cultuurhistorische elementen. Dijken krijgen, waar mogelijk, een recreatieve 
functie door ze toegankelijk te maken voor fietser en voetganger en de aanwonenden. 

• Maak de Lekdijk waar mogelijk bloemrijk, opdat ze niet alleen mooier en sterker wordt, maar ook 
een bijdrage levert aan de biodiversiteit, dus aantrekkelijk wordt voor vlinders en bijen. 

• Bewoners in de directe omgeving worden bij de dijkversterking betrokken. Het is immers hun 
leefomgeving of (soms letterlijk) hun voortuin. 

• De aanleg van de dijken wordt zo uitgevoerd dat ze moeilijk toegankelijk worden voor de graverij 
van de muskusrat; bij de muskusrattenvangst worden zoveel mogelijk diervriendelijke methodes 
gebruikt. 

• We zijn actief bij het ontwikkelen en gebruiken van innovatieve technieken zowel voor de 
veiligheid als duurzaamheid. 

• We versterken de samenwerking met de Veiligheidsregio, provincie en gemeenten en laten ons 
veiligheidssysteem regelmatig testen; niet alleen op doorbraken, maar ook op evacuatie en het 
beperken van de schade met het oog op een snelle wederopbouw. 

• Calamiteiten moeten we snel kunnen opvangen met noodmaatregelen en de communicatie met 
de burger hierover moet concreet en helder zijn. 

• Voor kwetsbare gebieden schatten we de risico’s vooraf in en bedenken we beheersmaatregelen. 
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4. Duurzaam waterschap in alle facetten  

 
Wat willen we? 

• Het waterschap energie neutraal in 2030 

• Het waterschap 95% emissieloos uiterlijk in 2050 

• Het waterschap neemt het voortouw in innovatie  

• Het waterschap pakt zijn rol in de regio 
 
Wat is er aan de hand?  
Het waterschap is het Nederlandse openbaar bestuur dat als eerste de gevolgen van de 
klimaatverandering merkt. Droogte en hevige regenbuien hebben direct invloed op ons werk. Het 
waterschap zal dus ook vooraan staan om de klimaatverandering minder erg te laten worden dan die nu al 
is. Daarvoor zetten we alles op alles om zo duurzaam mogelijk te werken. Dit kan door voor materialen die 
we nodig hebben altijd de meest duurzame versie te kiezen. Dit kan door bij investeringen in gemalen en 
zuiveringen altijd de energiezuinigste versie te kiezen (waarbij de taak van het gemaal of de zuivering 
voorop blijft staan). En het kan door de gebruikte energie zelf op te wekken door het plaatsen van 
zonnepanelen en windmolens. Of door andere duurzame energiebronnen beter te benutten zoals het 
maken van biogas of waterstofgas op de rioolwaterzuiveringen.  
Het waterschap gaat voor alle reststoffen, zoals het zuiveringsslib, op zoek naar de meest duurzame 
manier om er nog iets mee te doen, zoals het maken van biogas of het terugwinnen van grondstoffen 
zoals cellulose. Hierbij mag het betere geen vijand zijn van het goede. Een goede investering nu is beter 
dan een innovatie over tien jaar. 

 

Het waterschap heeft grond, dijken en 
zuiveringsterreinen die ingezet kunnen worden 
voor de energietransitie. Dit zijn vaak geschikte 
plekken om zonnepanelen of windmolens te 
plaatsen.  
 
Elke dag produceert het waterschap duizenden 
kilo’s zuiveringsslib. Elk jaar worden er bermen 
en watergangen gemaaid waarbij er veel 
biomassa vrij komt. Beiden kan het waterschap 
vergisten om biogas te maken. Dit gebeurt nu al 
in Nieuwegein, maar deze productie kan verder 
worden uitgebreid om ook woonwijken van het 
aardgas af te helpen en over te schakelen op 
biogas.  
 
Elke dag komen er liters warm water de 
zuiveringen binnen. In Utrecht bouwt het 
waterschap samen met Eneco een warmtepomp die deze warmte gaat terugwinnen voor het warmtenet 
van Utrecht en Nieuwegein. Dit kan op veel meer plaatsen uit rioolwater en oppervlaktewater. Het 
probleem is echter dat er bijna nog nergens een warmtemeter ligt om de warmte te ontsluiten. De PvdA 
vindt dat het waterschap mag investeren in de bouw van warmtepompen en zich niet per se afhankelijk 
hoeft te maken van marktpartijen daarbij. Om de warmte te ontsluiten mag het waterschap van de PvdA 
zelfs investeren in het warmtenet, maar dan wel bij voorkeur in samenwerking met de gemeente en een 
lokale energiecoöperatie. 
 
Op de rioolwaterzuiveringen wordt actief onderzoek gedaan naar het verwijderen van medicijnresten. Een 
veelbelovende techniek, die bij de rioolwaterzuivering in Houten wordt toegepast is het behandelen van 
het water met ozon. In theorie kan het waterschap met het plaatsen van een windmolen zelf van water 
zuurstof en waterstof gaan maken. De zuurstof zou dan gebruikt kunnen worden om ter plaatsen ozon te 
maken die nu met tankauto’s wordt aangevoerd. Het waterstof zou gebruikt kunnen worden om huizen in 
de omgeving van het aardgas af te helpen. 

Gemaal Haarrijn 
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De PvdA wil dat het waterschap voorloper gaat worden waar het gaat om duurzaamheid en het opwekken 
van de eigen energie.  
 
De PvdA wil alle benodigde energie zelf opwekken. 
 
De PvdA wil dat het waterschap een zelfbewuste rol pakt in de energietransitie en haar assets niet alleen 
voor de eigen organisatie inzet, maar voor de energietransitie in de hele regio. 
 
De PvdA wil dat het waterschap ook investeert in energieprojecten die buiten de eigen hekken voordelen 
in de transitie opleveren.  
 
Wat gaan we doen? 

• Al het rioolslib krijgt een duurzaam doel, door het maken van biogas en/of het terugwinnen van 
grondstoffen.  

• Overal, waar het mogelijk is, plaatsen we zonnepanelen op eigen terrein. We kijken ook naar de 
mogelijkheid voor een windmolen. In het geval van de windmolens zoveel mogelijk met 
participatie van de omgeving. 

• Voor materialen die we nodig hebben kiezen we de meest duurzame versie.  

• We investeren fors in duurzame energie.  

• We zoeken samenwerking met lokale partners zoals energiecoöperaties en gemeenten om de 
energie te ontsluiten.  
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5. Behoud en versterking van de natuur en de veelheid aan soorten (biodiversiteit) 

 
Wat willen we? 

• Behoud en versterking van de natuur en de veelheid aan soorten (biodiversiteit) 

• Invasieve plantenexoten, zoals de grote waternavel en dierenexoten, zoals muskusratten, 
tegengaan 

 
Wat is er aan de hand? 
Het gaat over het algemeen genomen niet goed met onze natuur en met de biodiversiteit, met name met 
de insectenrijkdom. Insecten zijn cruciaal voor de biodiversiteit van alle soorten. Water is een essentieel 
onderdeel van en voor onze leefomgeving en onze natuur en voor de biodiversiteit. Het waterschap heeft 
daar vanuit haar waterzorgtaak een verantwoordelijkheid voor.  
 
Tien tot vijftien procent van het gebied van ons waterschap is natuur. De waterkwaliteit is in 
natuurgebieden vaak onvoldoende voor 
een optimale biodiversiteit en kwaliteit van 
de natuur, terwijl er wel potentie is voor 
mooie waternatuur.  
 
Waterschappen hebben al heel lang van 
doen met invasieve exoten: grote 
waternavel, muskusratten, beverratten, de 
Amerikaanse rivierkreeft, enzovoort. Deze 
invasieve exoten bedreigen de 
waterhuishouding en/of veiligheid in haar 
werkgebied.  
De PvdA vindt dat het waterschap zich 
moet inzetten voor behoud en versterking 
van de natuur waar dat haar 
waterschapstaken raakt.  
 
Wat gaan we doen? 

• We gaan voort met behoud en 
versterking van de visstand door aanleg van vistrappen, natuurvriendelijke oevers, paaiplaatsen 
en visvriendelijke gemalen. 

• We zetten ons in voor behoud en verbreding van de insectenrijkdom door de aanleg van 
bloemrijke bermen op dijken en kades en langs de walkanten.  

• We passen ecologisch onderhoud toe van bermen, dijken, kades en walkanten.  

• We plaatsen kenmerkende streekbomen en/of struiken, zoals knotwilgen en elzen langs de 
dijken en taluds. 

• We baggeren sloten uit met de baggerspuit om zo leven te sparen in de sloot en op de oevers. 

• We werken samen met de provincie en de terreinbeherende organisaties om de kwaliteit en 
biodiversiteit van het natuurwater te vergroten. 

• We werken met de provincie en de gemeente samen bij de bestrijding van invasieve exoten en 
we zetten ons in om het aantal plaagdieren, zoals muskusratten, op een zoveel mogelijk 
diervriendelijke methode te bestrijden. 

• We bieden een habitat voor bevers waarbij we de schade die deze beschermde dieren kunnen 
aanbrengen aan dijken en waterlopen zoveel mogelijk beperken. Uitgangspunt daarvoor is het 
Beverprotocol uit 2021 van de provincie en waterschappen in Utrecht, Faunabeheer, 
Zoogdiervereniging, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. 

 
  

 Vistrap bij Caspergouw Amsterdam Rijnkanaal 
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6. Waterschap leidend in innovaties  

 
Wat willen we? 

• Het waterschap is leidend in innovaties op gebied van zuivering, waterkwaliteit en waterbeheer  
 
Wat is er aan de hand? 
Overheden hebben behoefte aan (technologische) innovaties voor de maatschappelijk opgave en dragen 
bij aan de vraag naar innovaties. Zij zijn in Nederland zelfs de grootste innovators. Innovaties gaan vaak 
over zeer lange termijn onderzoeken en investeringen. Voor het bedrijfsleven is het dan vaak geen lonend 
businessmodel om deze innovaties op te pakken. Dat zien we ook bij waterschappen.  
 
Innovaties en onderzoek daarnaar kan soms jaren in beslag nemen. Op dit moment werkt het waterschap 
HDSR bijvoorbeeld samen met een aantal andere waterschappen en de universiteiten van Wageningen en 
Nijmegen om onderzoek te doen naar Aquafarm. Een zuiveringsmethode voor rioolwater gebaseerd op 
planten en beestjes die grote potentie heeft voor het terugwinnen van verschillende grondstoffen. Dit is 
fundamenteel onderzoek dat de komende jaren nog niet zal resulteren in een zuivering op grote schaal in 
het eigen gebied, maar wel kansen biedt voor zuiveringen in de verdere toekomst.  
 
Nieuwe technieken bij de aanleg van dijken en bijvoorbeeld nieuwe zuiveringsmethoden zijn daarom 
zaken waar de waterschappen in gezamenlijkheid aan werken. Om de dijken sterker te maken, het 
onderhoud eenvoudiger en de aanleg duurzamer bijvoorbeeld. Of in het geval van de zuiveringen om het 
water schoner te maken, met minder gebruik van energie en grondstoffen en juist meer terugwinning van 
grondstoffen en energie. De PvdA vindt dat het HDSR hierin voorop moet lopen, maar zeker ook de 
samenwerking met de andere waterschappen moet zoeken. Zo maken we het waterbeheer in heel 
Nederland beter. Belangrijke innovaties waar het waterschap aan moet werken zijn op het gebied van 
emissieloos werken, en het verwijderen van medicijnresten en plastics uit het water. Het terugwinnen van 
grondstoffen heeft nog veel aandacht nodig, net als het maken van een markt daarvoor. Dat zien we bij 
Kaurmera, een alginaat dat goed terug te winnen is uit de zuivering in Utrecht en bij toepassing in de 
bouw bijvoorbeeld beton een stuk duurzamer kan maken. 
 
De PvdA vindt dat het waterschap voorop moet lopen bij innovaties en soms ook zijn neus mag stoten. 
Een innovatie van vandaag helpt om een innovatie van morgen beter te maken. 
De PvdA wil actief samenwerken om innovaties van de grond te krijgen.  
 
Wat gaan we doen? 

• Toenemend investeren in onderzoek  

• Markt creëren voor de producten die uit innovaties voort komen  

• Nauw samenwerken met andere waterschappen, bedrijfsleven, provincie en kennisinstellingen 
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7. Gezuiverd water steeds schoner en (afval)stoffen hergebruikt  

 
Wat willen we?  

• Zuivering van water zo uitvoeren dat gezuiverd water steeds schoner wordt  

• Zoveel mogelijk afvalstoffen uit de zuivering inzetbaar maken als bruikbare grondstoffen.  

• Vervuiling vanuit de vervuiler proberen te voorkomen of te verkleinen  
 
Wat is er aan de hand? 
Een grote taak van het waterschap is het zuiveren van riool en afvalwater. Er is urgentie om op een andere 
manier naar de waterketen te kijken. Het klimaat is veranderd, we ervaren meer periodes van droogte en 
hitte, maar ook meer wateroverlast. De waterkwaliteit staat onder druk. De bevolking in het gebied van 
het waterschap HDSR groeit naar verwachting met 30% tot 2050.  
 
De PvdA wil dat het zuiveren van afvalwater een grotere bijdrage kan leveren aan een duurzamer 
ingerichte leefomgeving. De afvalwaterketen wordt wendbaar, flexibel en toekomstgericht. Circulariteit 
van het water en restproducten uit de zuivering vindt de PvdA belangrijk. Het verwerken van afvalwater 
bestaat niet alleen uit zuiveren en vervolgens lozen. Het waterschap moet samen met de partners 
meerwaarde uit afvalwater halen. We kunnen bijvoorbeeld het gezuiverde water gericht en met 
maatwerk inzetten bij droogte en voor een betere waterkwaliteit. Het waterschap werkt verder aan de 
ontwikkeling om grondstoffen uit afvalwater te halen. Er kunnen veel stoffen teruggewonnen worden uit 
het afvalwater en zuiveringsslib, zoals fosfor (struviet), cellulose, alginaat (kaumera), bioplastics en 
biomassa.  
 
Er verschijnen steeds nieuwe soorten vervuilers in ons water. De laatste jaren is duidelijk geworden dat 
stoffen zoals medicijnresten, brandvertragers, coatings en microplastics vaker voor problemen zorgen. 
Veel van deze verontreinigingen kunnen met een extra stap verwijderd worden en deze stap willen wij 
zetten. Hierbij krijgt het restwater een veel hogere kwaliteit, zodat dit makkelijker hergebruikt kan 
worden.  
We proberen vervuiling van het water te voorkomen en stimuleren schoonmaak bij de bron. Het 
waterschap blijft in overleg met de zorgsector en de landbouwsector. Tot slot wordt zuiveren gezien als 
een proces dat energie kan leveren, zie ook ons hoofdstuk over duurzaamheid. 
 
De PvdA gaat zorgen dat het zuiveren van afvalwater meer 
circulair wordt: alle bruikbare grondstoffen worden weer 
worden uit het afvalwater gehaald. Het water dat er na 
zuivering uiteindelijk uitkomt kan nuttig worden ingezet of 
draagt bij aan de waterkwaliteit.  
 
De PvdA wil dat het waterschap HDSR voorop loopt in de 
ontwikkelingen binnen de zuiveringen.  
 
Wat gaan we doen?  

• De zuiveringen blijven ontwikkelen zodat meer 
stoffen uit het afvalwater gezuiverd kunnen worden. 

• Flexibele zuiveringsinstallaties laten bouwen, die kunnen inspelen op (klimaat)veranderingen.  

• Samen werken met waterschappen en andere instituten bij ontwikkelingen van zuiveringen.  

• Vervuiling proberen te voorkomen door stimuleren van schoonmaak bij de bron. 

• Afvalwater en slib inzetten als grondstoffen, water en energie, waarvoor we zinvolle 
toepassingen kunnen vinden. 

 
 

Zuivering met zonnepanelen (bron HDSR) 
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8. Een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied 

 
Wat willen we?  

• De natuur herstellen, de waterkwaliteit verbeteren en de uitstoot van broeikasgasemissies 
verminderen  

• Water en bodem sturend laten zijn in de ruimtelijke ordening van provincie en gemeenten 

• Een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw in ons gebied 

• De bodemdaling in het veenweidegebied tegengaan  
 
Wat is er aan de hand? 
Het landelijk gebied staat voor een ongekende opgave om de natuur te herstellen, de waterkwaliteit te 
verbeteren en de uitstoot van broeikasgasemissies te verminderen. De natuur staat mede als gevolg van 
de hoge stikstofneerslag onder grote druk. Er kan geen sprake meer zijn van vrijblijvendheid of uitstel, 
want Nederland zit op slot door de hoge uitstoot die we nu hebben. Wat we moeten doen daar kunnen 
we niet omheen, de rechter is daar glashelder over geweest: eerst de stikstofuitstoot verminderen en de 
natuur herstellen.  
 
Provincies moeten in opdracht van het rijk gebiedsplannen maken waarin ze tegelijk rekening houden met 
doelen voor stikstof, water en klimaat en met de belangen van de agrarische sector. De PvdA vindt het 
belangrijk dat goede initiatieven ondersteund worden, ook financieel. De waterkwaliteit verdient extra 
aandacht omdat we niet zonder kunnen en de kwaliteit te wensen overlaat. De genoemde opgaven zullen 
leiden tot een krimp van de veestapel.  
 
Het omschakelen naar vormen van landbouw die bijdragen aan natuurherstel of de natuur niet langer 
schade toebrengen zal veel vragen van agrarische ondernemers. Wij hebben er vertrouwen in dat de 
agrarische ondernemers in ons gebied de omslag kunnen maken. Er is veel creativiteit en 
ondernemerschap onder agrarische ondernemers. Dat is wel bewezen bij experimenten om de 
bodemdaling af te remmen in het westelijk weidegebied 

Voor de provinciale gebiedsplannen zal het waterschap zijn deel leveren via de onlangs vastgestelde 
Regionale Veenweidestrategie. Deze strategie maakt straks deel uit van de provinciale gebiedsplannen. In 
de strategie staat hoe tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems en de bodemdaling 
verminderd kunnen worden. Er wordt ingezet op drie sporen: hoger peil, technische maatregelen 
(waterinfiltratie) en in sommige gebieden andere vormen van landbouw of andere functies.  
Het uitgangspunt voor de PvdA is dat de landbouw in het veenweidegebied zich ontwikkelt naar een 
duurzame en vitale sector met een goed toekomstperspectief. 
 
 

 
Drie meter bodemdaling zichtbaar gemaakt bij gemaal Oud Kamerik aan de Grecht: het dak ligt op hoogte van de oorspronkelijke 

middeleeuwse ontginning 
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Een groot deel van het gebied van het waterschap 
bestaat uit veenweide dat wordt gebruikt voor 
veeteelt. Dat kan alleen als de grond voldoende 
droog blijft. Om dat te bereiken wordt veel water uit 
de polders weggepompt, anders verdrast het 
gebied. Door het verlagen van het waterpeil krimpt 
het veen. Die krimp heeft nare gevolgen: krimpend 
veen leidt tot uitstoot van vervuilende stoffen, 
noodzaakt tot het extra wegpompen van water, 
leidt tot verdere peilaanpassingen en het 
voortdurend verstevigen van aanliggende dijken. 
Dit proces leidt tot de vicieuze cirkel van dalen naar 
malen naar dalen, tot wel een centimeter per jaar in 
sommige delen van het waterschap.  
 
 
Wat gaan we doen? 
 

• Rijk, provincie en gemeenten 
werken steeds meer 
gebiedsgericht waarbij water en bodem sturende ruimtelijke uitgangspunten zijn geworden. 
Daarom dient het waterschap een actieve rol te vervullen in die gebiedsgerichte processen. 
Leidend daarbij zijn de kwantiteit en kwaliteit van het water. 

• Projecten waarbij het waterschap zelf leidend is, zoals bij dijkversterking, groot onderhoud van 
waterwegen en voorkomen van bodemdaling, zorgt het waterschap zelf voor een gebiedsgericht 
beleid waarbij belanghebbende partijen zoals provincie, gemeente en LTO zijn betrokken.  

• Het waterschap gaat actief meewerken aan de landbouwtransitie door zijn kennis beschikbaar te 
stellen als bijdrage aan de uitvoering van Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de 
daarop te baseren provinciale gebiedsplannen. 

• De provincie ontwikkelt samen met het waterschap en andere partners een lange termijn visie 
(20 jaar vooruit kijken) voor de agrarische sector in ons gebied die rekening houdt met de doelen 
rond stikstof, methaan, klimaat en water en biedt daarmee duidelijkheid aan ondernemers.  

• We gaan per gebied bekijken wat de voorkeur verdient om bodemdaling tegen te gaan waarbij 
we willen uitkomen dat het oude principe ‘peil volgt functie’ zoveel mogelijk wordt omgekeerd in 
‘functie volgt peil’. Voor de kortere termijn gaan we uit van de in 2022 geaccordeerde Regionale 
Veenweidestrategie waarbij het principe van ‘functie volgt peil’ deels wordt gevolgd via het 
Haklam-benaderingsprincipe: het water hoog als het kan (goed voor natuur en tegen 
bodemdaling), het water laag als het moet (goed voor landbouw en woningbouw en tegen 
wateroverlast).  

• Bodemdaling verminderen met minimaal 50% in 2030 door bijvoorbeeld peilaanpassing/verlaging 
of onderwaterdrainage en andere technieken.  

• Wij willen de natuurlijke habitat voor bedreigde weidevogels herstellen. Daarvoor is het wenselijk 
dat - indien mogelijk - het waterpeil in de veenweidegebieden versneld omhoog gaat. 

• Het waterschap verleent technisch advies bij negatieve gevolgen van peilaanpassing of –verlaging 
voor eigenaren van woningen.  

 
 
  

                  

 

Veenweide voor koeien 

   Rietvelden aan de Meije 
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9. Vertrouwen versterken in het waterschap door participatie 

 
Wat willen we?  

• Het vertrouwen van de bevolking in het waterschap verbeteren  

• Participatie is een wezenlijk bestanddeel voor het vertrouwen in het waterschap 

• De PvdA stelt bij besluiten de mens, en de effecten voor mensen, centraal  
 
Wat is er aan de hand? 
Op gezette tijden voert het waterschap werkzaamheden uit die ingrijpen in het dagelijks leven van burgers 
of bedrijven. Een dijk wordt versterkt, het waterpeil wordt veranderd, er wordt een gemaal gebouwd om 
de waterbeheersing te verbeteren. Als dat aan de orde is zorgt het waterschap voor een goede 
communicatie, geeft grondige uitleg en biedt belanghebbenden de mogelijkheid om hun inbreng in het 
project te leveren en hun zorgen te uiten en suggesties te doen. Hierdoor kan waardevolle lokale kennis 
en deskundigheid aan het project worden toegevoegd. Participatie is daarom geen recht dat exclusief is 
voorbehouden aan de meest mondige, best georganiseerde of best geïnformeerde burger. Het 
waterschap heeft immers ook de zorg voor het algemeen belang. Dat algemeen belang bestaat uit veilige 
dijken, droge voeten en schoon water.  
 
De invoering van de Omgevingswet brengt intussen grote veranderingen met zich mee, die van invloed 
zijn op de manier waarop waterschappen werken én de manier waarop burgers met waterschappen in 
aanraking komen. Gezien de betekenis van participatie zullen wij ervoor zorgen dat de burger onder deze 
nieuwe wet aangehaakt blijft.  
 
Wat gaan we doen? 

• Hoofdlijn is: nooit zonder u over u. 

• Het waterschap voert een actief voorlichtingsbeleid via nieuwsbrieven, sociale media en 
informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden.  

• Bij grotere projecten is er een omgevingsmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de participatie en aanspreekbaar voor belanghebbenden. 

• De kosten van participatie worden in het project mee begroot.  

• Goede plannen van belanghebbenden worden niet afgewezen vanwege tekort aan budget. 

• Bij ingrijpende projecten krijgen belanghebbenden het recht om op kosten van het waterschap 
externe deskundigheid in te roepen. 
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10. Recreatie, water en historisch erfgoed 

 
Wat willen we? 

• Kleinschalig en rustig recreëren in het werkgebied van het waterschap in stand houden en 
uitbreiden 

• Betrouwbaar en kwalitatief goed oppervlaktewater  

• Meer zwemlocaties  

• Onze wateren vrijwaren van bootwrakken  

• Kwetsbare gebieden vrij van lawaai en emissies 

• Behoud van historisch erfgoed 
 
Wat is er aan de hand? 
Het landschap dat het waterschap beheert om de 
waterhuishouding op orde te houden omvat veel 
mogelijkheden voor recreatie: recreatie in en op 
het water, wandelen en fietsen langs 
waterschapsmonumenten, dijken, kades en 
polderweggetjes, natuur en boerenland.  
Het waterschap doet er veel aan om deze 
vormen van recreatie mogelijk te maken en in 
stand te houden. 
 
Het waterschap zorgt voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van het oppervlaktewater, voor 
een goede visstand met behulp van vispassages 
bij gemalen, voor kanopassages, voor wandel- en 
fietsroutes langs kades en 
waterschapsmonumenten en het zorgt ervoor 
dat regionale kanalen op tijd worden uitgebaggerd 
zodat er gevaren kan worden met plezierbootjes.  
Strandjes, bankjes, picknickplaatsen en prullenbakken worden niet vergeten, want mensen willen ook 
kunnen genieten langs het water. 
 
Het waterschap HDSR beschikt over waardevol erfgoed dat het landschap aantrekkelijk maakt voor 
recreatie. Het gaat om oude sluizen, het Dijkhuis te Jaarsveld, dijkloodsen, dijkpeilhuisjes, gemalen zoals 
de Heul op de Lekdijk en dijken. Bovendien beschikt het waterschap over belangrijke historische objecten 
als gereedschappen, hensbekers en oude waterschapskaarten. Die objecten geven goed weer wat er in 
vroegere tijden kwam kijken om het gebeid veilig te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaatsen op de Ouderijn bij Woerden: bij schaatsweer stelt HDSR een maalstop in  
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Wat gaan we doen? 

• We bevorderen kleinschalig en rustig 
recreëren in het werkgebied van het 
waterschap.  

• We maken het oppervlaktewater steeds 
schoner, zodat er meer en veiliger 
gezwommen kan worden: het water dat 
gezuiverd wordt moet schoner zijn dan het 
water waar het in terecht komt.  

• We overleggen met gemeenten om in 
kwetsbare gebieden alleen stille 
vaartuigen zoals fluisterboten, roeiboten 
en kano’s toe te laten. 

• We overleggen met partijen om afkalvende 
oevers tegen te gaan en zo te voorkomen 
dat vaartuigen in de bagger vast komen te 
liggen. 

• We stemmen af met de gemeenten om een zo 
veel mogelijk vergelijkbaar vergunningenbeleid te 
krijgen om te voorkomen dat vaartuigen, halve en hele 
wrakken op water en drijvende boothuizen, vrij worden 
“geparkeerd” in water dat onder beheer van ons 
waterschap valt.  

• We overleggen als waterschap met de provincie 
om meer zwemlocaties aan te wijzen. 

• We behouden ons erfgoed in goede staat.  

• Het Dijkhuis te Jaarsveld blijft inclusief historische 
verzameling van objecten en kaarten eigendom van het 
waterschap HDSR.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Herstel en behoud van de Heul in de Lekdijk bij Lopik 

 Dijkhuis Jaarsveld (foto HDSR) 
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11. Solidariteit in het belastingstelsel 

 
Wat willen we? 

• Solidariteit in het belastingstelsel: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten 

• De veroorzaker van vervuiling betaalt 

• Een gelijkmatige ontwikkeling in de belastingtarieven 

• De kosten eerlijker spreiden op basis van het profijtbeginsel 
 
Wat is er aan de hand? 
Waterschappen draaien vrijwel geheel op eigen belastingen en heffingen. Onze tarieven kenden door de 
jaren heen een gelijkmatige stijging die parallel liep met de lage inflatie van de afgelopen jaren. Door 
klimaatverandering wordt het watersysteem steeds zwaarder belast. Dit terwijl de rioolzuiveringen harder 
gaan draaien om het afvalwater schoner te krijgen. Deze taakverzwaringen in combinatie met de 
oplopende inflatie zetten de financiën en de tarieven van het waterschap flink onder druk. 
 
Ons uitgangspunt is, dat de tarieven gelijkmatig en matig oplopen met de inflatie. We kunnen echter niet 
de huidige explosieve inflatie één op één doorvertalen naar de belastingbetaler. Dat zou leiden tot 
enorme kostenstijgingen voor de belastingbetaler die al te maken krijgt met hoge energieprijzen.  
 
De PvdA wil dat de tariefstijgingen berekend worden naar draagkracht van de belastingbetaler. Wij vinden 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wettelijke regels beperken echter de ruimte 
voor het waterschap om tot een transparante en eerlijke belastingheffing te komen. Er zijn wettelijke 
maatregelen in voorbereiding die een verbetering inhouden. Bij een eerlijke verdeling hoort ook het 
uitgangspunt, dat de veroorzaker van vervuiling betaalt. 
 
Om de kosten eerlijker te spreiden wil de PvdA dat het waterschap de kosten beter doorberekent naar 
belanghebbenden (profijtbeginsel). Belanghebbenden die een bijzonder belang hebben bij extra 
wateraanvoer zullen daar extra voor gaan betalen. In de afgelopen jaren groeide het aandeel in de 
belasting dat wordt opgebracht door de burgers, en dan speciaal de woningeigenaren, terwijl dat van de 
bedrijven afnam. Die scheefgroei komt door de sterke toename in waarde van woningen. De PvdA vindt 
dat deze scheefgroei moet worden tegen gegaan. 

 

Wat gaan we doen? 

• Tariefstijgingen worden beoordeeld op draagkracht van de belastingbetaler, noodzaak, 
gelijkmatigheid én matigheid  

• Noodzaak tot stijging van de tarieven kan ontstaan als maatregelen van het waterschap de 
kwaliteit van het water merkbaar verhogen, de veiligheid wordt aangepast aan de 
klimaatverandering of door nieuwe opgaven zoals de bestrijding van invasieve exoten en de 
beveiliging van ICT-systemen. 

• De kwijtschelding van belastingbetaling wordt uitgebreid, zodat degenen die de belastingen niet 
kunnen opbrengen nog beter beschermd worden. Kwijtschelding wordt mogelijk voor 
rechthebbenden met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.  

• We gaan het profijtbeginsel versneld toepassen op het watersysteem. We verkennen de 
mogelijkheden tot verruimde toepassing van het profijtbeginsel zowel nu als onder de 
aankomende gewijzigde Waterwet en Waterschapswet. 

• De PvdA steunt het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om scheefgroei tussen burgers en 
bedrijven aan te pakken door tariefdifferentiatie te kunnen maken tussen woninggebouwd en 
bedrijfsgebouwd.  

• We willen dat kwijtschelding wordt meegenomen in de voorgenomen wijziging van de Waterwet 
en Waterschapswet, zodat kwijtschelding in alle waterschappen gaat gelden. 

• Bij de zuiveringsheffing worden grote huishoudens met vier of meer personen ontzien, omdat het 
hier meestal gaat om huishoudens met kinderen.  

• We zoeken naar een structuur waarin goed gedrag van bewoners en ondernemers wordt 
beloond. Hoe duurzamer en groener, hoe beter. Bijvoorbeeld een beloning voor het (gedeeltelijk) 
afkoppelen van regenwaterafvoeren van het riool. 
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12. Voorkomen en bestrijden van rampen en calamiteiten  

 
Wat willen we? 

• Rampen en calamiteiten, zoals wateroverlast, zo veel mogelijk voorkomen 

• Een goed georganiseerde crisisorganisatie van het waterschap 
 
Wat is er aan de hand? 
De waterveiligheid in Nederland is hoog. Sinds 1953 zijn er geen dodelijke slachtoffers meer gevallen door 
een overstroming of dijkdoorbraak. Dat is zeker bijzonder als gekeken wordt naar de ligging van 
Nederland, grotendeels onder de zeespiegel en midden in een delta van grote rivieren. De waterschappen 
hebben daar de afgelopen honderden jaren hard aan gewerkt. Een lange periode van veiligheid en rust 
mag echter niet de illusie wekken dat het nooit meer mis kan gaan. De veiligheidsuitdagingen lijken juist 
alleen maar groter te worden. Daarom zal het waterschap HDSR gesteld staan om direct te kunnen 
handelen als het onverhoopt toch mis lijkt te lopen. Hiervoor zijn jaarlijkse trainingen met bijvoorbeeld de 
landmacht noodzakelijk. 
 
Ook vooraf moet er goed nagedacht worden om de gevolgen van een ramp aan de voorkant al te 
verkleinen. Het waterschap gaat in overleg met gemeenten en provincie over de ruimtelijke ordening om 
in tijden van hoog water belangrijke gebouwen zoals ziekenhuizen bereikbaar te kunnen houden. 
Daarnaast gaat het waterschap met de collega overheden goed nadenken wat er moet gebeuren na een 
ramp, zoals welke sectoren van de economie als eerste weer kunnen opgestart worden. De samenwerking 
met de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) is hierbij cruciaal. 
 
De PvdA vindt dat het waterschap leiderschap moet tonen waar het gaat om de waterveiligheid in ons 
gebied. 
 
De PvdA wil dat de crisisorganisatie de aandacht blijft krijgen die ze verdient. 
 
Wat gaan we doen? 

• De crisisorganisatie van het waterschap versterken waar nodig. 

• Jaarlijkse oefeningen houden met betrokken organisaties, zoals de Landmacht, om goed te 
handelen bij calamiteiten. 

• Als er ergens in het buitenland zich een calamiteit voordoet proberen we van dat incident te 
leren. 

• Samen met de gemeenten en de provincie is in kaart gebracht wat de kwetsbaarheden in ons 
waterschap zijn in het geval van een overstroming: handel daar naar bij nieuwbouw en houd de 
overzichten actueel. 

• We maken een plan voor ons gebied “voor na de ramp”. Hierbij is een analyse van de 
belangrijkste objecten noodzakelijk. 
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13. Het waterschap draagt internationaal bij  

 
Wat willen we? 

• De Nederlandse waterkennis delen met andere landen in de wereld 

• Kennis halen over bijvoorbeeld klimaatverandering 
 
Wat is er aan de hand? 
Het klimaat op de wereld verandert met grotere weersextremen tot gevolg. Grote perioden van droogte 
worden afgewisseld met heftige regenbuien en orkanen. Dit heeft grote consequenties voor het leven op 
de aarde. Sommige gebieden worden droger en de zeespiegel stijgt, waardoor steeds grotere stukken 
landbouwgrond verzilten en er geen gewassen meer kunnen groeien. Het waterschap heeft in de loop van 
900 jaar veel kennis opgedaan op het gebied van waterhuishouding en technische oplossingen om het 
veranderende klimaat het hoofd te bieden. Met die kennis kunnen we mensen over de hele wereld 
helpen. Door schoner water en betere irrigatiemogelijkheden voor de landbouwgronden kunnen mensen 
over de hele wereld een beter bestaan opbouwen. 
 
Ook binnen Europa zullen wij onze medemensen bijstaan . Als er weer vrede is in voormalige 
oorlogsgebieden staan wij klaar om de mensen daar te helpen met bijvoorbeeld het dichten van dijken en 
het opstarten van rioolwaterzuiveringen. 
Maar de medaille heeft ook een andere kant: ervaringen van buitenlandse partners kunnen ons helpen 
uitdagingen in Nederland aan te gaan. Leren van anderen zal ons ook helpen om ons klimaat van de 
toekomst een goede plek te geven. 
 
De PvdA vindt dat het waterschap meer internationaal moet samenwerken.  
 
De PvdA wil dat we leren van ervaringen in het buitenland om die kennis hier toe te passen 
 
Wat gaan we doen? 

• Meer ruimte vrij maken dan nu om internationaal samen te werken. 

• Duurzame samenwerkingen aangaan met een aantal landen waar kennis twee kanten op kan 
vloeien. 

• Samen met andere waterschappen een organisatie op zetten om landen na conflictsituaties op 
watergebied op poten te helpen. 
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14. Het waterschap als werkgever en opdrachtgever zorgt voor eerlijk werk 

 
Wat willen we? 

• Een sociaal waterschap zijn dat zelf het goede voorbeeld geeft 

• Het waterschap als een goede en aantrekkelijke werkgever  

• Het waterschap stimuleert dit ook als opdrachtgever bij haar opdrachtnemers  
 
Wat is er aan de hand? 
Het waterschap is zelf werkgever, en is opdrachtgever voor werk, dat uitgevoerd wordt door commerciële 
bedrijven. Zij kan zelf als werkgever het goede voorbeeld geven, door personeel, zoals schoonmakers, 
portiers en kantinemedewerkers perspectief te bieden, en ze in vaste dienst te nemen. Het waterschap 
kan als opdrachtgever bij aanbestedingen eisen stellen aan de commerciële bedrijven, en zo die bedrijven 
stimuleren een goede werkgever te zijn. Bijvoorbeeld door te eisen dat voor minimaal 5% van de loonsom 
werk uitgevoerd wordt door mensen met afstand van de arbeidsmarkt. De participatiewet schrijft dit ook 
voor als minimum.  
 
Op dit moment is er een krapte op de arbeidsmarkt. Nog meer dan anders is het nodig om te kijken hoe 
het waterschap een aantrekkelijke werkgever kan zijn en blijven. 
 
De PvdA gelooft in de samenleving die zich mengt. Ook voor werkgevers kan dit veel voordelen geven. 
Onderzoek toont aan dat diversiteit kan leiden tot meer innovatie, verhoogde flexibiliteit en uiteindelijk 
verbeterde prestaties. Het waterschap bekijkt hoe ze invulling kan geven aan positief diversiteitsbeleid 
met inclusie. Diversiteit gaat over de verschillen die mensen met elkaar hebben. Inclusiviteit gaat over hoe 
je met de verschillen van mensen omgaat. 
 
De PvdA vindt dat het waterschap als overheid een extra verantwoordelijkheid heeft te zorgen voor eerlijk 
werk. 
 
Wat gaan we doen? 

• Medewerkers en opdrachtnemers van het waterschap verdienen minimaal € 14, - per uur 
(minimumloon) volgens recent gestelde EU richtlijnen.  

• Het waterschap sluit alleen contracten met bedrijven, die de cao van hun bedrijfssector 
respecteren.  

• Personeel zoals schoonmakers, portiers en kantinemedewerkers perspectief bieden, en ze in 
vaste dienst nemen.  

• Minimaal het quotum van de participatiewet toepassen.  

• Bij aanbestedingen in het kader van de participatiewet 5% van de loonsom toepassen.  

• Wij zetten ons er voor in, dat scholieren en studenten meer stages aangeboden krijgen en dat er 
leerwerkbanen georganiseerd worden. 

• Zorgen voor diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie.  
 
 

https://www.researchgate.net/publication/329218317_Naar_effectief_diversiteitsbeleid_het_bouwen_van_bruggen_tussen_wetenschap_en_praktijk

