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Geachte formateur, 

U heeft de opdracht om na de gemeenteraadsverkiezingen het nieuwe college van B&W 
voor de gemeente Haarlem te formeren. Vooruitlopend op het vaststellen van het 
collegeprogramma vragen wij u om het onderwerp water in zijn geheel onder te 
brengen bij één bestuurder. Hieronder plaatsen we deze oproep in zijn context; wij 
schetsen u waarom wij dit van belang achten. 

Het waterschap is graag partner van de gemeente bij ontwikkelingen die spelen en waarin 
water een rol speelt. De tijd dat overheden naast elkaar, zonder elkaar en vooral langs 
elkaar heen werkten, ligt gelukkig achter ons. Samenwerken is een dagelijks onderdeel van 
ons denken en doen geworden. We zullen elkaar dus vaak tegenkomen. In deze brief willen 
wij u kort informeren over het belang de zorg voor water mee te nemen in de 
collegevorming. Voor uw informatie volgt hieronder eerst een korte samenvatting van wat 
in uw gemeente speelt. Vervolgens schetsen wij kort de context van de belangrijke 
ontwikkelingen in watergerelateerde onderwerpen. 

Haarlem en Rijnland 
Leefbaarheid en Duurzaamheid staan bij Haarlem hoog in het vaandel. Een goed 
waterbeheer in de stad is daarvoor essentieel. De afgelopen jaren hebben wij gezamenlijk 
gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Waterplan Haarlem. Dit heeft er in geresulteerd 
dat de wateren in Haarlem zijn gebaggerd en dat het beheer en onderhoud zijn 
overgedragen. Onlangs is het Integraal Waterplan Haarlem geactualiseerd, en wij willen 
graag de komende met u verder werken aan een klimaatbestendig systeem. In dat kader 
staat een aantal projecten op stapel om het watersysteem uit te breiden, o.a. in de 
Waarderpolder en Schalkwijk. Verder is, als uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord, 
de samenwerking in de afvalwaterketen geïntensiveerd. Om te zorgen dat de middelen van 
beide partijen doelmatig worden ingezet is het belangrijk de inspanningen goed op elkaar 
af te stemmen. De afgelopen jaren is het contact over waterbeheer intensief en constructief 
geweest. Wij zien er naar uit ook in de komende collegeperiode de prettige samenwerking 
te kunnen voortzetten. 
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Samen de schouders eronder 
Waterschappen en gemeenten slaan op veel (water)terreinen de handen ineen. Toch is een 
nog nauwere samenwerking denkbaar, bijvoorbeeld op het gebied van afvalwaterbeheer. 
Door op dit terrein nog intensiever samen te werken en investeringen beter op elkaar af te 
stemmen, kunnen we samen fors besparen. Daamaast werken wij al met een aantal 
gemeenten zeer intensief samen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het nieuwe 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Juist in deze economisch en 
financieel zware tijden is het belangrijk dat wij door samen te werken kosten kunnen 
besparen en toch onze doelen realiseren. Wij bekijken graag samen met u en andere 
gemeenten de mogelijkheden van een nog nauwere samenwerking. 

Vanaf 2010 heeft Rijnland reeds samen met uw gemeente gewerkt aan verdere 
intensivering van de samenwerking in de afvalwaterketen. Dit met als doel verdergaande 
optimalisatie en doelmatigheid te bereiken, zoals vastgelegd in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) dat de VNG en de Unie van waterschappen getekend 
hebben. Inmiddels hebben wij gezamenlijk al diverse besparingen en kwaliteitswinsten 
bereikt én zijn toekomstige winsten in beeld, of brengen we die in beeld. Na een gunstige 
beoordeling door de Visitatiecommissie Waterketen, onder voorzitterschap van mw Karla 
Peijs begin dit jaar, rekenen wij op een onverminderde inzet en continuïteit van uw 
gemeente op dit onderwerp. 

Milieu en klimaat 
Rijnland werkt duurzaam aan het watersysteem, de waterzuivering en waterveiligheid. 
Denk aan duurzaam aanbesteden en gebruik van duurzame materialen in de waterbouw. En 
aan energiezuinige installaties. Ons streven is dat Rijnland op den duur zelfs energie gaat 
leveren vanuit het zuiveringsproces. Rijnland werkt graag samen met uw gemeente aan 
duurzaamheid. Voorbeelden zijn ruimtelijk beleid om voorbereid te zijn op de 
klimaatverandering en optimalisatie van de al genoemde afvalwaterketen. 

Deltabeslissingen 
De gezamenlijke overheden en sectoren hebben de afgelopen vier jaar gewerkt aan de 
voorbereiding van de Deltabeslissingen. De Deltabeslissingen zetten de lijnen en 
adaptatiepaden uit voor de klimaatbestendige veiligheid tegen overstromingen, zoetwater 
aanvoer en water robuuste ruimtelijke inrichting. Najaar 2014 zullen de concept 
beslissingen de inspraak ingaan bij de herziening van het nationaal waterplan. Het proces 
van het Deltaprogramma heeft de noodzaak aangetoond van samenwerking van gemeenten 
en waterbeheerders. Met name voor de duurzame zoetwater voorziening en het 
klimaatbestendige maken van het bebouwde gebied op aspecten als wateroverlast, 
hittestress, grondwateroverlast en -tekort, inclusief de gevolgen voor bodemdaling en 
funderingsschade. Wij zouden graag met uw gemeente in gesprek treden over de 
deltabeslissingen en de mogelijke vertaling voor uw gemeente. Dit vergt lokaal maatwerk 
waarbij de systematiek en instrumenten ontwikkeld in het Deltaprogramma (stress tests, 
afwegingskader, voorzieningenniveau zoetwater) hulpmiddelen kunnen bieden naar een 
doelmatig en duurzaam beschermd bebouwd gebied. Het is daarbij zaak meekoppelkansen 
van de investeringen van de betrokken overheden en andere actoren zo effectief mogelijk te 
benutten. 



Waterbeheerplan 
Rijnland werkt momenteel aan een nieuw waterbeheerplan. Dit is het strategische 
beleidsdocument dat de basis vormt voor alle activiteiten die vanuit Rijnland worden 
uitgevoerd. Dit plan maakt Rijnland niet alleen, daar heeft zij haar samenwerkingspartners 
hard bij nodig. Daarom vragen wij burgers, gemeenten en belangenorganisaties met ons 
mee te denken. De belangrijke waterthema's en ambities bespreken wij met onze partners, 
waaronder gemeenten, tijdens een conferentie op maandagmiddag 2 juni 2014. 
Gemeentebestuurders zullen daarvoor in een apart schrijven worden uitgenodigd. 

In de bijlage treft u een korte beschrijving van de watertaken van het hoogheemraadschap 
van Rijnland. 

Contact 
Heeft u na het lezen van deze informatiebrief vragen, neemt u dan contact op met de 
afdeling bestuursondersteuning van het hoogheemraadschap van Rijnland, telefoonnummer 
071 - 306 3063. 

Hoogachtend, 

ir. A. Haitjema, 
secretaris 



BIJLAGE 

Droge voeten, schoon water 
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de zorg voor het waterbeheer in de vierhoek 
Wassenaar-IJmuiden-Amsterdam-Gouda. In dat gebied, waar 1,3 miljoen mensen wonen, 
werken en recreëren, gaat het van oudsher om het beheer van het oppervlaktewater zoals 
sloten, vaarten en meren. Sinds kort ligt ook een deel van het grondwaterbeheer bij de 
waterschappen. 

Veiligheid tegen het water 
Water is een prettig en zelfs noodzakelijk onderdeel van het landschap. Maar het moet wel 
op zijn plaats blijven: in de zee, de rivieren en in de sloten, vaarten en meren. Daarvoor 
beheert en onderhoudt Rijnland onder meer de zeewering in de kuststrook tussen 
Wassenaar en IJmuiden. Van het achterliggende land wordt vaak gezegd dat het vlak en 
plat is, maar alleen al in Rijnland liggen zo'n 200 polders met elk een eigen waterpeil en 
bescherming tegen het hogere water. 
Daartoe beheren we ongeveer 1.300 kilometer regionale keringen. Mede met het oog op de 
gevolgen van de klimaatverandering zijn de normen voor deze waterkeringen verscherpt. 
Waar nodig, is Rijnland de komende jaren bezig met het verhogen en verbreden van de 
dijken en kaden; projecten waarbij vaak veel belanghebbenden betrokken zijn. De goede 
samenwerking met gemeenten die we hierbij in het recente verleden hebben ervaren, zetten 
we in de nieuwe collegeperiode graag voort. 

Gezond water 
Schoon water in sloten, kanalen en plassen is van groot belang voor mens, plant en dier. 
Waterschappen hebben een belangrijke taak in het verbeteren en op orde houden van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Zij doen dit bijvoorbeeld door het afvalwater, 
afkomstig van de gemeentelijke riolering, te zuiveren. Voorts gaan lozingen gepaard met 
vergunningverlening en handhaving en is baggeren goed voor de kwaliteit. Om verzilting 
te bestrijden spoelen we in droge perioden het watersysteem door met zoet water. 
Ecologisch is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, in plaats van harde 
beschoeiingen, belangrijk. Veel van deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 
samenwerking met gemeenten. 

Voldoende water 
Peilbeheer is een van de kerntaken van Rijnland. Met een goed peil - dus niet te hoog en 
niet te laag - faciliteert Rijnland de aanwezige functies in een gebied. Er zijn echter 
grenzen aan wat er kan, en hierover adviseert Rijnland bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat 
het goede peil is, stelt Rijnland vast in een peilbesluit. Daamaast is het essentieel dat het 
watersysteem zodanig is ingericht en onderhouden dat dit peil ook kan worden 
gehandhaafd. In integrale gebiedsstudies verbetert Rijnland waar nodig de inrichting van 
het watersysteem en via onderhoudsprogramma's worden kunstwerken en watergangen op 
orde gehouden. Samenwerken met gemeenten, belangenorganisaties en ingelanden is 
daarbij van groot belang. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.riinland.net 
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