
                
 
 

Ter Attentie van:  

Hoogheemraadschap van Delfland 

Hoogheemraadschap van Rijnland  

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  

Waterschap Hollandse Delta 

Waterschap Rivierenland  

 

 

Datum:  31-03-2015 

Onderwerp: Vorming nieuw college  

Ons kenmerk: SL 500/15.010 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Allereerst willen wij u feliciteren met uw behaalde zetels en u succes wensen met uw inspanningen 

om de mogelijkheden voor een nieuw college van Dijkgraaf en Hoogheemraden te verkennen. Dit 

College zal de komende periode een belangrijke invloed uit gaan oefenen op de leefomgeving. 

Voldoende water van een goede kwaliteit en een waterhuishouding die op orde is, zijn belangrijke 

randvoorwaarden voor mens en natuur (biodiversiteit), natuurbeleving, en de economie (recreatie, 

toerisme, vestigingsklimaat). Wij vragen de waterschapsbestuurders om duurzaam waterbeheer als 

uitgangspunt te nemen voor de collegeprogramma’s en waterbeheerplannen. Duurzaam in de zin dat 

problemen met waterkwaliteit en waterkwantiteit niet doorgeschoven worden naar toekomstige 

generaties of naar de natuur. Ook vanuit oogpunt van effectief en efficiënt waterbeheer is dit van 

groot belang. 

 

Onze top 6 prioriteiten richting de waterschapsbestuurders: 

1. Integraal waterbeleid en duurzaam waterbeheer als uitgangspunt; 

2. Ondersteunend waterbeheer voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de 

recreatiegebieden; 

3. Blauwe dooradering landelijk gebied; 

4. Toekomstbestendige veengebieden; 

5. Klimaatbestendige steden; 

6. Permanente oostelijke aanvoer zoetwatervoorziening West Nederland  

 

1. Integraal waterbeleid en duurzaam waterbeheer als uitgangspunt 

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheer en voor 

het beheer van watergangen, wegbermen en dijklichamen. Deze integrale uitgangspunten en 

duurzaam waterbeheer bieden de beste basis voor breed gedragen en (kosten)effectief waterbeleid 

en –beheer.  



                
 
 

In het bijzonder is hierbij aandacht nodig voor het terugdringen van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen en nutriënten en de hierdoor veroorzaakte hoge concentraties van deze stoffen 

in het oppervlaktewater. Het is van groot belang dat problemen met waterkwaliteit en 

waterkwantiteit niet doorgeschoven worden naar toekomstige generaties of naar de natuur. 

 

2. Ondersteunend waterbeheer voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de recreatiegebieden 

Voor onze huidige en geplande nieuwe natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur) is het van 

belang dat de randvoorwaarden op het gebied van waterkwantiteit en -kwaliteit op orde zijn, evenals 

voor de groene recreatiegebieden. De inzet van de waterschappen zou gericht moeten zijn op 

biodiversiteit, recreatiedoelen en het koppelen aan de klimaatdoelen (natuurlijke klimaatbuffers). 

Natuurlijke Klimaatbuffers zijn ruimtelijke oplossingen waar ecologische processen worden ingezet 

om veiligheidsdoelstellingen, recreatie-, natuur en andere waterdoelen aan elkaar te koppelen. 

Specifiek de door het PBL voorgestelde klimaatcorridors kust en moeras kunnen waardevolle 

bijdragen leveren aan zo’n integrale aanpak van opgaven. Maar ook in en dichtbij stedelijk gebied 

kunnen vele ruimtelijke vraagstukken toekomstbestendig worden aangepakt. 

 

3. Blauwe dooradering landelijk gebied, i.v.m. vergroten biodiversiteit en verbreding landbouw 

Integraler waterbeleid en duurzamer waterbeheer in het landelijk gebied is niet alleen van groot 

belang voor de landbouw zelf, maar ook voor de biodiversiteit en de recreatie. Naast (groen-)blauwe 

dooradering gaat het ook om het scheiden van natuur - en landbouwgebieden binnen polder- of 

peilvakken en het ruimtelijk zoneren van functies op basis van eisen die aan de waterhuishouding 

gesteld worden. De verbreding van het landbouwbeleid met blauwe doelen (bijvoorbeeld via het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid) biedt kansen voor het versterken van waterkwaliteit, 

biodiversiteit en recreatie. Wij roepen de waterschappen dan ook om samen met de provincie deze 

uitdaging aan te gaan om de leefomgevingskwaliteit in het landelijk gebied aanzienlijk te verbeteren.  

 

4.Toekomstbestendige veengebieden 

Zonder aanvullende maatregelen zullen onze veengebieden en de specifieke natuur- en 

landschapswaarden verdwijnen door bodemdaling. Tegelijkertijd zullen ook de waterbeheerlasten 

voor waterschappen en gemeenten enorm toenemen. Een technische oplossing als 

onderwaterdrainage biedt maar beperkt soelaas en vraagt bovendien om een zorgvuldige uitvoering 

zodat negatieve effecten op de natuur worden voorkomen. Het is zaak om samen met de provincie 

en betrokkenen te komen tot een innovatieprogramma met aandacht voor ‘functie volgt peil’ en 

landbouwinnovatie.  

 

5. Klimaatbestendige steden, ook i.v.m. betrokkenheid bij en draagvlak voor overig waterbeheer 

Inzetten op klimaatbestendige steden is van groot belang. Door goed (her)inrichten zijn problemen 

als wateroverlast, maar ook hittestress beter beheersbaar te maken. Stimuleer groen en blauw in de 

stad, in plaats van verharding (waterrijke RO-oplossingen als wadi’s, stadslanen en flexibel 

peilbeheer). Betrek burgers actief bij de te nemen maatregelen via educatie, participatie en 

voorlichting. En werk aan de realisatie van natuurlijke klimaatbuffers dichtbij of in de stedelijke 

omgeving. 



                
 
 

 

6. Permanente oostelijke aanvoer zoetwatervoorziening West Nederland 

De zoetwatervoorziening van West Nederland loopt grotendeels via een inlaat bij Gouda. Soms, 

vooral bij lage rivierafvoeren, kan hier niet ingelaten worden door zoutindringing via de Nieuwe 

Waterweg. In de toekomst zal dat door klimaatverandering vaker voorkomen.  

Het is echter ook mogelijk om de aanvoer van zoetwater via het oosten (vanuit het Amsterdam 

Rijnkanaal, via de Leidsche Rijn en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel) te laten verlopen. In het kader 

van het Deltaprogramma wordt nagegaan of dit permanent mogelijk is. Dit zou veel voordelen 

hebben voor zowel de waterkwaliteit als het herstel van de natuurlijke dynamiek in de Delta. De 

ontwikkelingen met betrekking tot het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek in de Delta zouden 

door de oostelijke aanvoer immers geen invloed meer hebben op de inlaat bij Gouda.  

 

Een nadere, thematische, onderbouwing op deze prioriteiten vindt u in de bijlage. Wij vragen u om 

bovenstaande punten mee te nemen bij het opstellen van uw Collegeakkoord. Natuurlijk zijn wij van 

harte bereid om een en ander nog nader toe te lichten of uw eventuele vragen te beantwoorden.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Mede namens Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN, 

 

 

 

 

 

Alex Ouwehand,  

Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

  



                
 
 

Bijlage: document met uitgebreide aanbevelingen 

 

1. Thema Duurzaamheid 

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheer en voor 

het beheer van watergangen, wegbermen en dijklichamen. Duurzaamheid moet hierbij voorop staan. 

Dit betekent: beschikbaarheid van schoon water voor natuur en recreatie, beschikbaarheid van 

voldoende water, duurzaam groenbeheer, afstemming met biodiversiteitsdoelen van natuur en 

recreatiegebieden (o.a. flexibel peilbeheer), tegengaan van CO2 uitstoot; tegengaan van 

bodemdaling, besparen van energie; gebruik van duurzame energie en voorlichten van burgers en 

bedrijven over waterthema’s. 

 

Een natuurlijk berm- en dijkbeheer kan een grote bijdrage leveren aan groene (droge) dooradering. 

Op termijn levert dit ook winst op voor veiligheid (na verschraling zal de vegetatie minder hoog zijn) 

en draagt dit bij aan de stevigheid van dijken (een gevarieerde grasmat heeft een betere 

doorworteling dan grasmat met maar één of enkele soorten).  

 

Waar speelt dit? 

 Overal in Zuid-Holland.  

 

Wat kan het waterschap doen? 

 Duurzaamheid een uitgangspunt maken van het beleid. 

 

2. Thema Schoon en voldoende water 

De waterkwaliteit blijft nog ver achter bij de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) (zie 

o.a. de Balans van de Leefomgeving 2014 van het PBL hierover). Het doel van de KRW is het 

realiseren van een goede ecologische, chemische en kwantitatieve toestand van alle grond- en 

oppervlaktewateren. Daarbij hoort ook een zo natuurlijk mogelijke morfologie van die wateren 

(bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers). Niet 2027 maar 2015 is eigenlijk het doeljaar. Nederland 

behoort tot de landen in de EU die het meest ruimhartig gebruik maakt van de mogelijkheid het 

halen van de KRW doelen uit te stellen en de kwaliteit van het Nederlandse oppervlakteater is nu het 

slechtste van Europa. Bij de monitoring van de KRW doelen is het belangrijk om dit af te stemmen 

met de monitoring in het kader van Natura 2000 (en eventueel ook ecologische hoofdstructuur / 

nationaal natuurnetwerk). Ook is het van belang dat de data vanuit de monitoring op uniforme wijze 

worden opgeslagen, bij voorkeur in nauw overleg met BIJ12 / de provincies.  

 

Er zal niet alleen aandacht nodig zijn voor de KRW waterlichamen, maar ook voor kleinere wateren 

(sloten) en waterparels. Juist in deze ‘haarvaten’ is ecologische winst te behalen. Waterschappen 

zouden ook doelen voor deze kleine wateren moeten stellen. Het terugdringen van de 

nutriëntenbelasting is essentieel, o.a. door het hanteren van een flexibel peil en het vasthouden van 

gebiedseigen water. 

 



                
 
 

Het treffen van de juiste inrichtings- en beheersmaatregelen is cruciaal. Het benutten van de 

natuurlijke peildynamiek (hoog winterpeil, uitzakkend in de zomer) is essentieel voor het realiseren 

van een betere waterkwaliteit en het behalen van de natuurdoelen. Waterschappen kunnen hier veel 

meer mee doen. Voor zover een natuurlijke peildynamiek op korte termijn niet haalbaar is, is het 

toch van belang te kijken naar een zo hoog mogelijke natuurpotentie onder die suboptimale 

omstandigheden.  

 

Veel vissoorten moeten kunnen trekken tussen paai- en leefgebieden om te overleven. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor soorten als de zalm en de paling, maar ook voor de stekelbaars. Barrières zoals 

stuwen, sluizen en gemalen belemmeren deze vistrek. Aandacht voor het vispasseerbaar maken van 

waterwerken blijft belangrijk. Ingezette (succesvolle) inspanningen moeten voortgezet worden. 

 

Landbouw kan gestimuleerd en ondersteund worden bij het ontwikkelen van schone 

productiemethoden. 

 

Het ontmengen van natuur en landbouwgebieden binnen een polder/peilvak niveau heeft zowel 

voordelen voor de kwantitatieve watervoorziening voor natuur als voor de gewenste waterkwaliteit 

van natuurgebieden. Het ruimtelijk zoneren van de functies natuur, landbouw en stedelijk gebied op 

basis van hun eisen aan de waterhuishouding is van cruciaal belang. 

 

Het stoppen van bodemdaling door veenoxidatie, o.a. door opzetten van peilen, omschakeling naar 

natte landbouw of een functieverandering naar natuur en recreatie is voor de toekomst van onze 

veenweidegebieden cruciaal. Vanuit de landbouw is er veel belangstelling voor onderwaterdrainage. 

Dit biedt echter maar in beperkte mate een oplossing en vraagt bovendien om een zorgvuldige 

uitvoering zodat negatieve effecten op de natuur worden voorkomen. Het is daarom van belang met 

een set van voorwaarden te werken, zodat negatieve effecten op de natuur te allen tijde worden 

voorkomen. Wij zijn voorstander van het opstellen van een innovatieprogramma voor veenbehoud. 

Met de voortgaande bodemdaling door inklinking en oxidatie nemen de beheerslasten voor 

gemeenten en het waterschap enorm toe, evenals de uitstoot van CO2. 

 

TOP-gebieden zijn nog steeds de meest verdroogde natuurgebieden. Deze moeten terecht komen in 

het waterbeheerplan. Een groot deel van de TOP-gebieden zijn Natura2000 gebied. Hiermee is 

juridisch verankerd dat de omgeving de natuurdoelen niet negatief mag beïnvloeden. 

 

Ondanks de sterke daling van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen sinds 1998 

wordt de ecologische norm voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater nog regelmatig 

overschreden. In het bijzonder is aandacht voor het gebruik van glyfosaat en neonicotinoïden van 

belang. Op plekken waar veel imacloprid, dat tot de neonicotinoïden behoort, in het water zit blijken 

aanzienlijk minder vogels te leven. Naast een focus op deze stoffen vanuit de landbouw is het ook 

van belang om aandacht te besteden aan bestrijdingsmiddelen in het stedelijk gebied.  

 



                
 
 

Naast blijvende aandacht voor het terugdringen van bestrijdingsmiddelen is er aandacht nodig voor 

microplastics, nanodeeltjes, medicijnresten, röntgencontrastmiddelen en andere 

microverontreinigingen. Daar is nog geen beleid voor, terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn dat 

deze een ongunstig effect kunnen hebben op organismen.  

 

Waar speelt dit? 

 In de gehele provincie, in natuurgebieden en de haarvaten van het watersysteem. 

Natuurorganisaties leggen prioriteit bij de binnenduinrand (veel potentie door kwelwater uit 

de duinen) en de veen(weide)gebieden (beschermde gebieden).  

 Het waterpeil verhogen in combinatie met verdienmodellen voor watergebonden 

biomassateelt (paludicultuur: Lisdodde, veenmos) of natte natuur, om hiermee bodemdaling 

tegen te gaan door veen oxidatie stimuleren, speelt in de gebieden die gevoelig zijn voor 

bodemdaling: 

  
 Bestrijdingsmiddelen speelt extra in een aantal gebieden waar de normen in het water 

worden overschreden. Dit geeft ook aan dat een aantal teelten, waaronder met name 

glastuinbouw en ook bollen, specifiek een probleem vormen. 

 Het benutten van natuurlijke peildynamiek speelt in de gehele provincie (sloten, vaarten, 

kanalen, grote wateren, Deltagebied). 

 

Wat kan het waterschap doen? 

 Het beleid van het waterschap altijd toetsen aan het totale (grond)watersysteem (interne 

watersysteemtoets). 

 Natuurgebieden hebben een positieve invloed op de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, 

zowel als brongebied als nazuivering (moerasfilters). Dit betekent dat goed moet worden 

gekeken naar de watertoevoer en waterafvoer met als doel de natuurkwaliteit te versterken. 

 Het probleem van (micro)plastics in het water (zowel via de route van zwerfvuil als via de 

route van verzorgingsproducten) krijgt nog geen / nauwelijks aandacht als het gaat om 

binnenwateren. De problematiek van (micro)plastics in het water (zwerfvuil) is een 

onderwerp dat mensen raakt.  



                
 
 

Het waterschap kan beleid inzetten voor microplastics en andere schadelijke (nieuwe 

probleem-) stoffen als geneesmiddelen in het water door onderzoek laten doen 

(Stowa/UvW). Ook kan zij de voorlichting oppakken en naast aandacht voor microplastic ook 

aandacht vragen voor het werk van het waterschap. 

 Waterschappen en provincie kunnen de handen ineen slaan om in gebieden die geteisterd 

worden door inklinking en bodemdaling, aan te geven dat ‘functie het peil’ moet volgen in 

plaats van andersom. 

 Start een innovatieprogramma in samenwerking met de provincie, kennisinstellingen en 

maatschappelijke organisaties om bodemdaling in veengebieden een halt toe te roepen. 

 Het instrumentarium peilbeheer en schouw niet alleen inzetten voor waterkwantiteits- maar 

ook voor waterkwaliteits- en ecologische doelen. 

 Met het doorspoelbeleid en peilbeheer kan het waterschap veel sturen. Een natuurgebied 

afkoppelen van de aanvoer van systeemvreemd inlaatwater is niet alleen goed voor de 

waterkwaliteit in dat natuurgebied, maar stelt bij een watertekort in droge zomers ook meer 

water beschikbaar voor andere functies. 

 De belangrijkste vismigratieroutes in beeld hebben en prioritaire knelpunten als eerste 

aanpakken. Lokale watergangen aantakken op grotere (samenwerken verschillende 

waterbeheerders). 

 Bij het aanpassen van kunstwerken en inrichtingsmaatregelen altijd onderzoeken of meteen 

de vispasseerbaarheid kan worden verbeterd. 

 Het meekoppelen met natuur- en recreatiedoelen aan laten sluiten bij een zo natuurlijk 

mogelijk watersysteem. Ook het vasthouden van water in natuurgebieden, klimaatbuffers, 

behoort hiertoe. TOP-gebieden lenen zich goed voor ‘water vasthouden’ in het kader van 

waterveiligheid en zoetwatervoorziening. 

 Waterveiligheid koppelen met natuur, met een voorkeur voor ruimtelijke oplossingen boven 

technische.  

 Veel natuur en recreatiegebieden kampen met ‘ontbrekende schakels’ in en rondom de 

gebieden, waardoor de gebieden hydrologisch nog niet optimaal beheerd kunnen worden. 

Het is van belang om bij het waterschap alternatieven aan te dragen voor verwerving en 

hydrologische inrichting van randzones rondom natuur- en recreatiegebieden. 

 Het waterschap zou werk moeten maken van de verantwoordelijkheid die het heeft sinds de 

invoering van de Waterwet voor het ondiepe grondwater. Verdrogingsbestrijding kan dus 

niet meer afgeschoven worden richting de provincie (die voordien verantwoordelijk was). 

 Als het gaat om bestrijdingsmiddelengebruik in het landelijk gebied: handhaving, spuitvrije 

zones, lobby voor schone productiemethoden. In stedelijk gebied: het opzetten van een 

voorlichtingscampagne ten behoeve van chemievrij beheer die gericht is op gemeenten en 

particulieren. 

 

 

 

 

 



                
 
 

3. Thema Klimaatverandering 

Door klimaat- en weersveranderingen worden wateroverschotten in de winter verwacht en extreem 

droge perioden of perioden met wateroverlast in de zomer. Er is meer aandacht nodig voor de 

noodzaak tot het nemen van maatregelen om verdroging te voorkomen door zoet water langer vast 

te houden (klimaatadaptatie). Ook bij extreme regenval is het van belang dat water zo lang mogelijk 

wordt vast gehouden om een buffer te creëren voor tijden van droogte. 

 

Het is van groot belang om in te zetten op klimaatbestendige steden (vanwege wateroverlast, maar 

ook vanwege een probleem als hittestress). Dat wil zeggen het stimuleren groen en blauw in de stad 

in plaats van stenen (waterrijke RO-oplossingen als wadi’s, stadslanen).  

 

Natuur inzetten voor het realiseren van waterdoelen is belangrijk: duinen zijn nu al natuurlijke 

klimaatbuffers, maar er zijn veel meer mogelijkheden om water en natuur te koppelen en ook andere 

functies als landbouw, recreatie en aantrekkelijk wonen mee te laten profiteren. Het gaat om het 

koppelen van kansen, zowel inhoudelijk als financieel. Daarin is vernieuwing nodig. Onderzoek heeft 

aangetoond dat dit ‘bouwen met natuur’ jaarlijks ten minste 45 miljoen euro op kan leveren.  

Wij verwijzen hier ook naar de aanleg van de door het PBL voorgestelde klimaatcorridors kust en 

moeras (Groene Hart). Met het realiseren van deze klimaatcorridors kunnen verschillende opgaven 

gecombineerd worden. Bij de klimaatcorridor kust gaat het bijvoorbeeld om natuur, waterveiligheid 

en recreatie. Bij de klimaatcorridor moeras kunnen, conform het advies van de Rijksadviseur voor het 

landschap over de Groene Ruggengraat , opgaven op het gebied van cultuurhistorie, landbouw, 

waterhuishouding en – veiligheid, natuur en recreatie integraal worden opgepakt. 

 

Ook bij de waterkwaliteitsdoelen van de KRW zal rekening gehouden moeten worden met de 

verwachte gevolgen van klimaatverandering. Stijging van temperatuur en meer warme (verdamping) 

en droge zomers leidt tot grotere waterkwaliteitsproblemen. Zo worden er juist op het moment dat 

mensen verkoeling zoeken zwemverboden afgekondigd i.v.m. blauwalgen. 

 

Een dynamisch kustbeheer is belangrijk voor de veiligheid en voor de natuur. Het doorstuiven van 

zand van strand naar duin leidt er immers toe dat de duinen meegroeien met de stijging van de 

zeespiegel. Bovendien zorgt deze dynamiek voor het versterken van de bijzondere Natura 2000 

natuur. Gewaakt moet worden voor de huidige grote toename aan plannen voor strandbebouwing. 

Dit kan belemmerend zijn voor de gewenste koppeling van natuur en veiligheid en tast kwaliteiten 

zoals rust en ongereptheid van het strandlandschap aan. Het waterschap kan de koppeling van 

natuur en veiligheid versterken, in nauw overleg met de terreinbeheerders. 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
 

Waar speelt dit? 

 Landelijk gebied, steden, kust. 

 Gebieden waar verzilting optreedt. 

 Vooral vasthouden en bergen bovenin het watersysteem (o.a. duinen), zodat het 

regenwateroverschot beschikbaar komt als kwelwater aan de randen van de hoge gronden 

(o.a. binnenduinrand).  

 Beheer dat meer is afgestemd op natuurdoelen, waaronder vasthouden en benutten van 

gebiedseigen water in de binnenduinrandgebieden en veenweidegebieden. 

 

Wat kan het waterschap doen? 

 In steden: klimaatbestendige inrichting stimuleren, burgers actief betrekken, financiële 

prikkels voor burgers die bijdragen aan een klimaatbestendige stad. 

 Natuurlijke klimaatbuffers: natuurlijke oplossingen altijd als optie meenemen. Ook bij het 

beheer kunnen natuurlijke processen worden benut. Zo is dynamisch kustbeheer, waarbij 

natuurlijke processen meer de ruimte krijgen, goed voor de veiligheid en voor de natuur in 

de duinen. 

 De aanvoer van gebiedsvreemd water is niet wenselijk. In plaats daarvan wordt de 

voorraadvorming van gebiedseigen water in het beheergebied van het waterschap 

bevorderd. Er wordt vooral naar oplossingen gezocht aan de randen van natuur- en 

recreatiegebieden (bufferzones). 

 In en rond natuurgebieden: vasthouden van gebiedseigen water en natuurgebieden scheiden 

van landbouwgebieden. Door deze zonering kunnen de ecologische doelen makkelijker 

bereikt worden. De schone, permanente kwel uit de duinen in eerste instantie benutten voor 

natuur door goed te zoneren. Daarmee worden twee vliegen in een klap geslagen. De natuur 

is door de kwel bestand tegen droogte en heeft de beschikking over het schone overschot uit 

het naastliggende natuurgebied, de duinen. 

 Watersystemen goed in kaart brengen en zoeken naar mogelijkheden om water meer vast te 

houden en in het gebied zelf te benutten.  

 In gebieden met verzilting kan gekozen worden uit verschillende duurzame 

oplossingsrichtingen zoals hydrologische isolatie van brakke gebieden; ruimere chloride 

normen toe te staan door minder door te spoelen met zoet water; slimmer gebruik worden 

te maken van het gebiedseigen water; opzetten van een hoger slootpeil; stimuleren van zilte 

landbouw en zilte natuuroases. 

 Koppelen van natuur- en recreatiedoelen. Bouwen met natuur, zoals groene dijken, 

zandmotors, vooroevers en overslagbestendige dijken. Ook het vasthouden van water in 

natuurgebieden, klimaatbuffers behoort hiertoe. 

 Een vinger aan de pols houden bij de ontwikkeling van beleid rondom beregening en 

peilgestuurde drainage om te voorkomen dat onverantwoorde niet duurzame keuzes 

gemaakt worden. 

 

 

 



                
 
 

4. Overige Thema’s 

 

Recreatieve taken waterschappen en recreatiebeheerders: 

De waterschappen ontwikkelen en beheren een watersysteem dat voor de recreatie in Zuid-Holland 

erg belangrijk is. Waterkwaliteit om veilig te kunnen zwemmen, voldoende diep water om in te 

kunnen varen. Bruggen en sluizen die bediend moeten worden voor de watersport, schoon water dat 

makkelijk bevriest in winter voor schaatstoertochten. Dijken waarover gefietst en gewandeld kan 

worden en waaraan stranden en oeverparken liggen om te zonnen en zwemmen. Wegen die voor 

utilitair en recreatief gebruik ingericht en beheerd en onderhouden worden. Graag zien we dat de 

waterschappen hun ‘brede blik’ in de uitoefening van hun kerntaken open houden en waar nodig 

met recreatieschappen en gemeenten in overleg treden om recreatieve taken over te nemen als 

wettelijke bepalingen verhinderen dat de waterschappen die taken blijven uitoefenen. 

 

Waterbewustzijn: 

Het is belangrijk voor de waterschappen om direct met burgers te communiceren. De OESO 

signaleerde al dat er sprake is van een ‘awareness gap’: ‘Nederlanders zijn zich er te weinig van 

bewust dat er veel nodig is om droge voeten te houden, voldoende zoet water beschikbaar te 

hebben om de verdroging van de natuur tegen te gaan’. Daardoor is het lastig om draagvlak te 

creëren om maatregelen te nemen. Verder is water belangrijk voor recreatie en toerisme. 

 

Waterschapslasten: 

Het is van belang om de waterschapslasten op natuurterreinen voor de eigenaren verder terug te 

dringen. Natuur draagt immers in belangrijke mate bij aan het realiseren van water- en 

veiligheidsopgaven. Het is daarom terecht dat de watersysteemheffing voor gebieden met een 

natuurbestemming lager is dan voor andere bestemmingen. Natuur is wettelijk een categorie die 

moet betalen voor de door het waterschap te leveren diensten, maar er moet steeds benadrukt 

worden dat andersom geleverde ecosysteemdiensten daarop in mindering moeten worden gebracht. 

Het realiseren van watercondities voor natuur behoort tot de kerntaken van het waterschap. 

 

Terreinen van waterschappen 

Het is van belang dat de waterschappen gronden die in hun bezit zijn met potenties voor natuur 

uitgeven aan derden met het oog op natuurbeheer, en niet met het oog op de hoogste opbrengst.  

 

Waar speelt dit? 

Overal in Zuid-Holland.  

 

Wat kan het waterschap doen? 

 Evenwichtigere verdeling waterschapslasten en het verder terugdringen ervan. 

 Meer communicatie, educatie en voorlichting. En het in een vroeg stadium betrekken van 

mensen bij nieuwe plannen en mensen die zelf willen bijdragen aan een robuuster 

watersysteem stimuleren en ondersteunen. 



                
 
 

 Natuur en water verbinden met recreatie en toerisme om zo de aandacht en het draagvlak 

voor goede waterkwaliteit te versterken. 

 De samenwerking tussen agrariërs en natuur- recreatiebeheerders stimuleren. Denk hierbij 

aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de mogelijkheden die het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) biedt voor de wateropgaven. 

 Afstemming tussen het takenpakket van de waterschappen en recreatiebeheerders 

 


