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Algemeen en organisatie 

Wij richten ons op de kerntaken van het waterschap en dat deze kerntaken in de 

toekomst sturend zijn in ruimtelijk ontwikkelingen. Ruimte voor schoon en voldoende 

zoet water, een veilige klimaat adaptieve leefomgeving en versterking van natuur en 

biodiversiteit.  

Wij versterken de positie die duurzame ondernemers innemen bij de oplossingen voor 

het aanpakken van klimaatadaptatie, Co2-reductie, energietransitie, circulariteit en 

biodiversiteit. Hiervoor willen wij dat Rijnland een innovatiefonds opricht voor bedrijven 

om de doelen sneller en efficiënter te halen. Zonder innovatieve en betrokken 

ondernemers zijn deze doelen niet haalbaar.  

Als ondernemers weten wij dat de werknemer het hoogste goed is binnen een 

organisatie. Wij willen de werknemers op waarde schatten niet alleen in loon, maar ook 

een veilige werkomgeving en ruimte geven om zich te laten horen en te ontplooien. 

Rijnland is en moet in de toekomst een zeer fijne en professionele opdrachtgever blijven.   

Inefficiënte samenwerkingsverbanden willen wij onder de loep nemen en zuiver 

commerciële activiteiten bij de markt laten. De ruimte die het aanbestedingsbeleid biedt 

moet beter worden benut om lokale ondernemers een kans te bieden en risico’s die bij de 

markt worden neergelegd ook betalen. Grote risico’s niet meer automatisch bij de 

opdrachtnemers neerleggen.   

Rijnland streeft als opdrachtgever naar samenwerking met opdrachtnemers en neemt 

vanuit goed opdrachtgeverschap verantwoordelijkheid bij risicovolle projecten.  Regionale 

ondernemers moeten meer kans krijgen bij inschrijvingen van kleine en middelgrote 

projecten. ZZP’ers moeten niet worden uitgesloten bij uitvragen te behoeve van 

inhuurwerkzaamheden. 

Aanbestedingen en gunningen moeten open en eerlijk worden gecommuniceerd. Het 

vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet weer worden hersteld.  

Als kleine ondernemer betaal je onevenredig veel belasting voor je afvalwater.  Wij 

pleiten voor een eerlijkere verdeling van deze lasten, waarbij een redelijke verhouding 

tussen de lasten voor burgers en bedrijven het uitgangspunt moet zijn. Vervolgens zal 

Rijnland geen verdere stijging van de bijdragen voor burgers en bedrijven doorvoeren 

zonder eerst, ogend op een zo doelmatig mogelijke organisatie, haar eigen kosten en 

efficiency onder de loep te nemen.  
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Afvalwaterketen, grondstoffen en energie  

Lokale waterbedrijven op industrie-en bedrijventerreinen ondersteunen door  decentraal 

afvalwater te behandelen en hergebruiken. Wat voor het ene bedrijf een afvalstof is, kan 

voor een andere bedrijf een grondstof zijn. 100% circulair hergebruik staat voorop. 

In de afvalwaterketen richten op stoffen die tegen maatschappelijke aanvaardbare 

kosten kunnen worden verwijderd of als grondstof terug kunnen worden gewonnen én 

waarvoor een markt(potentieel) is. Prioriteit geven aan bronaanpak via voorlichting en 

strenger handhaven zodat de stoffen niet in de waterketen terechtkomen. Voorkomen is 

beter dan genezen. Schoon water moet wel betaalbaar blijven! 

Intensievere samenwerking met gemeentes, waterleidingbedrijven, 

woningbouwverenigingen, ontwikkelaars en bedrijven om sneller en effectiever de 

afvalwaterketen te beheren en te verbeteren.  

De afvalwaterketen voorbereiden om uiteindelijk als een aparte (semi publieke) 

organisatie in te richten met eigen financiering en organisatie vergelijkbaar met de 

drinkwaterbedrijven.  

Actieve ondersteuning geven bij initiatieven en innovaties op het gebied van 

aquathermie, energietransitie en hergebruik van grondstoffen. Afval bestaat niet! 
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Schoon Water, Natuur en biodiversiteit 

Integrale aanpak met overheden, natuurorganisaties, bedrijven, wetenschap, boeren én 

burgers om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren. Een ieder is 

verantwoordelijk om gezamenlijk voor gezond en voldoende zoet water te zorgen. 

Gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk. De duin- en bollenstreek heeft een geheel eigen 

dynamiek dan een stedelijk gebied of een veenweidegebied. Maatwerk is onontkoombaar 

en nieuw beleid moet hierop worden aangepast.  

Brongerichte aanpak en de doelstellingen helder en haalbaar formulieren. Geen onnodige 

inspanning in gebieden waar natuurdoelen niet of nauwelijks haalbaar zijn. Vanuit 

Rijnland helder communiceren richting het Rijk, provincie en gemeentes waar de kansen 

liggen op het gebied van natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit.  

Een loket inrichten waar bedrijven en burgers terecht kunnen met vragen initiatieven en 

oplossingen om de waterkwaliteit, biodiversiteit en natuur te verbeteren. Externe 

financieringsmogelijkheden beter benutten om deze initiatieven en oplossingen verder uit 

te werken, in te zetten of te realiseren. Voorbeeld is het afvangen van plastic met behulp 

van de bubblebarrier in Katwijk.   

Samenwerking bevorderen tussen de verschillende overheidsinstanties op het gebied van 

beheer en onderhoud van het areaal. Beheer en onderhoud kan door middel van een 

goede samenwerking efficiënter worden uitgevoerd. 
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Voldoende Water & Klimaatadaptatie 

Bodem, water én de belangen van bedrijven, boeren en burgers sturend voor ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

Slim afkoppelen en hergebruik van hemelwater op de locatie of gebied waar het valt. Het 

domweg afkoppelen van hemelwater kan voor een verslechtering van de waterkwaliteit 

zorgen en op korte termijn moeten hierover met de gemeentes bindende afspraken 

worden gemaakt.  

Ruimte creëren om buffers aanleggen om in natte periodes water op te slaan en in droge 

periodes water beschikbaar te stellen voor natuur, landbouw en bedrijven.  

Met Rijk en provincie keuze maken in welke mate en hoogte waterveiligheid dient te 

worden geborgd. De huidige wijze om 100% waterveiligheid te bieden wordt 

onbetaalbaar. Publiek en andere overheden bewust maken van het feit dat bouwen en 

wonen in laag gelegen polders of gebieden risico’s met zich meedraagt.  

Geen opgaves met betrekking tot klimaat doorschuiven naar de toekomst.   

 

 

 


