
1

Concept verkiezingsprogramma 2023 - 2027
Waterschap Hollandse Delta

GEWOON BOEREN VERSTAND!



2

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave ............................................................................................................ 2

Inleiding .......................................................................................................................... 3

Klimaatrobuust Waterschap .................................................................................4

Innovatief & Duurzaam Waterschap ................................................................. 6

Veilig Waterschap ...................................................................................................... 8



3

INLEIDING

Beste lezer,

Waterschap Hollandse Delta strekt zich uit van Rockanje tot Rotterdam-
Zuid, Dordrecht tot Middelharnis, de Hoekse Waard tot Voorne aan Zee. Onze 
delta wordt gekenmerkt door een divers landschap. Zware industrie en sterk 
verdichte steden steken af tegen de rustige polderlandschappen en kleine 
dorpskernen. Wat ons bindt is het feit dat wij allemaal onder de bescherming 
van onze dijken, duinen en waterwerken onder het zeeniveau kunnen wonen, 
werken en recreëren. 

Het waterschap staat voor moeilijke keuzes. Blijven we dijken verhogen 
als gevolg van klimaatverandering? Of geven we water meer ruimte. Gaan 
we water versneld afvoeren voor de piekbuien? Of moeten wij nu water 
juist langer gaan vasthouden om droogte tegen te gaan? Verhogen we het 
grondwaterpeil voor de natuur en onze huizen? Of verlagen we het peil en 
geven we de boer de ruimte voor onze voedselvoorziening?

De complexe vraagstukken van onze tijd vragen om betrokken inwoners, 
bedrijven en recreanten, maar misschien nu meer dan ooit behoefte aan 
Gewoon Boeren Verstand. Juist bij al die complexe en moeilijke beslissingen 
hebben we behoefte aan een beetje gewoon boeren verstand.

Als CDA’ers zijn we verbonden in onze kernwaarden. Rentmeesterschap, 
gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en solidariteit. 
Rentmeesterschap is bij uitstek de kernwaarde voor het Waterschap. Vanuit 
een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich 
geroepen tot zorg voor onze natuur en cultuur en ik denk dat we dit in ons 
waterschap ook goed kunnen gebruiken.

Met trots presenteer ik u dan ook het programma getiteld “Gewoon boeren 
verstand” Samen met een sterke lijst kandidaten waarin de nieuwe generatie 
nadrukkelijk aan zet is willen wij het verschil maken en met dit programma 
maken wij onze Hollandse Delta weer een beetje mooier!

Branco Winkels

Lijstrekker Waterschap Hollandse Delta.
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KLIMAATROBUUST WATERSCHAP
Het begrip van klimaatrobuustheid kent zijn origine bij de waterschappen. 
Het zijn immers de dijken die het in alle klimaatomstandigheden robuust, 
veerkrachtig en weerbaar moet zijn. In periodes van hitte en droogte. Tijdens 
hoog water en laag water. 

In het landelijk coalitieakkoord is benoemd dat water het leidend principe 
moet worden bij gebiedsontwikkelingen en dat is slechts een middel richting 
een meer klimaat robuust Nederland. In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe 
wij denken dat je een klimaat robuust Nederland creëert. 

 l Toekomstig waterbeheer en inrichting van gebieden worden afgestemd 
op zowel afvoeren als vasthouden van water. De gebiedskenmerken geven 
daarbij de natuurlijke mogelijkheden weer om water in balans te brengen. 
Daarbij wordt ook gekeken naar de functies in de gebieden.   

 l Bij nieuwe ontwikkeling wordt water als ordenend principe gehanteerd, 
daarmee wordt voorkomen dat er veel ingrepen nodig zijn in het 
watersysteem om de bebouwing op die locatie mogelijk te maken. We 
laten peil-volgt-functie steeds meer los en gaan naar functie-volgt-peil als 
dat mogelijk is. Daarbij hanteren we wel het principe dat het Waterschap 
wil faciliteren en mede-mogelijk maken maar daar wel grenzen aan zitten.  

 l Het CDA ziet het als een nieuwe opdracht om in overleg met de 
gemeenten ook inzetten op het vasthouden in plaats van afvoeren van 
water. Hier zijn diverse sturingsmogelijkheden voor. Voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld waterdoorlatende parkeerplekken die door middel van wadi’s 
ondergronds water kunnen vasthouden.  

 l Het CDA wil inzetten op proeven om grondwater extra aan te vullen met 
peil gestuurde drainage of andere technieken.  

 l De meest verdrogende gebieden zijn steden door versnelde afvoer van 
regenwater via verhardingen en relatief weinig groen. Het inzetten op 
meer vergroening en afkoppelen van regenwater van het riool heeft in de 
komende periode meer aandacht. Het CDA wil dat het Waterschap samen 
met gemeentes inzet op het afkoppelen, vasthouden en afvoeren.  

 l Voor het CDA is het Deltaprogramma is leidend in de gezamenlijke 
uitgangspunten inzake zeespiegelstijging. Waterschappen worden hierin 
aan de voorkant betrokken om te zorgen dat zij voorbereid zijn op de 
komende uitvoering en daarvoor ook de juiste instrumenten en middelen 
hebben.  
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 l Een goede waterkwaliteit is in ieders belang. Het CDA wil goed en schoon 
water met daarbij de KRW-doelstellingen als uitgangspunt. Haalbaarheid 
en betaalbaarheid is daarbij het uitgangspunt, maar niet een uitspraak om 
ons achter te verschuilen als de rekening hoog is.  

 l De CDA fractie ziet het vanuit het oogpunt van solidariteit om de klimaat 
adaptieve maatregelen te blijven stimuleren en ook te intensiveren. 
Daarom willen wij meer subsidie beschikbaar stellen aan ingezetenen 
die thuis klimaat adaptieve maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld een 
regenton of infiltratiekisten. 
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INNOVATIEF & DUURZAAM WATERSCHAP
Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. We zien dat 
het niet mogelijk is om de aarde oneindig uit te blijven putten door onze 
zoektocht naar nieuwe grondstoffen. We beseffen ons steeds beter dat we 
moeten zoeken naar manieren om onze grondstoffen opnieuw te gebruiken. 
De ambitie is duidelijk; we moeten naar een samenleving waarin circulariteit 
de norm is en we onze grondstoffen zoveel mogelijk kunnen hergebruiken.

Naast het hergebruik van onze grondstoffen, zijn we ook steeds meer op zoek 
naar herbruikbare energie. Op dit moment zitten we midden in een transitie 
van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame 
energie.

Door in te blijven zetten op innovatie is het waterschap bij uitstek in staat om 
opgaven te combineren en een bijdrage te leveren aan de opgaves van de 
toekomst.

 l Het CDA wil inzetten op ombuiging van wet- en regelgeving om te 
faciliteren in het waarmaken van circulaire ambities. Het CDA wil dat er 
meer mogelijkheden komen voor het terugwinnen van verschillende 
grondstoffen uit het rioolwater. Zo dragen we bij aan een circulaire 
samenleving.  

 l Binnen de waterschappen zijn er veel mogelijkheden voor het opwekken 
van energie (denk hierbij aan het gebruik van zonnecollectoren en het 
opwekken van biogas). Deze mogelijkheden moeten zo veel mogelijk 
benut worden. Het CDA wil dan ook meer energie opwekken bij onze 
installaties. 

 l De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over bomenkap door het 
Waterschap. Het CDA wil kappen met de bomen kap. Alleen als hier 
gegronde redenen zoals ziekte mogen er bomen gekapt worden. 

 l Om biodiversiteit te stimuleren onderzoeken we waar we 
natuurvriendelijke bermen kunnen realiseren. Daarbij willen we specifiek 
bijdragen in een goed leefklimaat voor bijen. 

 l Het CDA wil onderzoeken of rioolwaterzuiveringsinstallaties als locatie 
voor het opwekken van groene waterstof geschikt zijn en gebruikt kunnen 
worden.  

 l Aquathermie moet waar mogelijk als bron worden benut. Zo kunnen 
we warmte beschikbaar stellen voor warmtenetwerken in de gebouwde 
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omgeving.  Waterschappen zien kansen om aquathermie te combineren 
met andere wateropgaven, zoals verbetering van de waterkwaliteit. 
Bovendien is de impact om de omgeving klein.  

 l Om de ontwikkeling van aquathermie ook financieel gunstig uit te 
laten pakken is het belangrijk dat bijvoorbeeld de financiering van de 
benodigde warmtenetten beter wordt geregeld. Zo houden we het 
betaalbaar.  

 l Het CDA wil verder inzichtelijk maken welke mogelijkheden er per locatie 
zijn om (warmte) energie uit het afvalwater te halen. Hiermee kan tot 15% 
van de warmtevraag van huishoudens terug worden gewonnen.  

 l De problematiek van de medicijnresten die in ons drinkwater zitten moet 
zoveel mogelijk bij de bron worden aangepakt. Naast de aandacht die we 
hebben voor medicijnresten, moeten we nadrukkelijk aandacht hebben 
voor de microplastics in ons drinkwater. Uiteindelijk zullen ook aan het 
einde van de keten de schadelijke geneesmiddelen eruit moeten worden 
gehaald.  

 l Het CDA wil blijven investeren in goede technici voor de toekomst. Het 
aanbieden van traineeships op alle niveaus, en daarnaast ook investeren in 
goede praktijkopleidingen, zijn hierbij van groot belang. Door in te blijven 
zetten op scholing kunnen we de grote opgaven voor de toekomst aan. 
Het CDA pleit dan ook voor een gegarandeerde baan. 
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VEILIG WATERSCHAP
Toen Graaf Willem II van Holland in 1250 het werk aan de Schielandse 
Hoge Zeedijk startte en in 1255 het Hoogheemraadschap van Rijnland 
een charter verleende dat voorgenomen waterwerken met hen moesten 
worden besproken werd de basis gelegd voor het moderne waterschap. 
Dankzij de dijken en het charter van Graaf Willem II werd de eerste kerntaak, 
waterveiligheid, gecementeerd in het Nederlands bewustzijn. Inmiddels 
weten veel mensen dat het waterschap staat voor droge voeten, schoon en 
veilig water. Maar bij de komende verkiezingen, 773 jaar na de start van de 
werkzaamheden aan de Schielandse Hoge Zeedijk, komt er meer op het 
waterschap af.  Innovatie, klimaatverandering en een transitie van water 
afvoeren naar water vasthouden vragen meer van het waterschap. 

Het CDA erkent deze opgave en wil meewerken aan het blijvend succes van 
de waterschappen. Nederland- waterland kan zich niet permitteren om de 
focus op een van zijn kerntaken te verminderen. Hieronder dragen wij enkele 
punten aan die de continuering van een veilig waterschap in Nederland 
waarborgen.

 l Het CDA wil inzetten op het hergebruik van afvalwater. Het gaat daarbij 
om het mogelijk maken van het hergebruik van effluent afkomstig 
uit de RWZI’s zodat het inzetbaar is voor landbouwirrigatie. Hiermee 
verminderen we de druk op het grond -en oppervlaktewater. 

 l De investeringen en beheerkosten van het waterschap nemen toe, samen 
met de bijbehorende belastingdruk. Het CDA wil dat alle waterschappen 
in samenwerking met de Unie van Waterschappen een lobby richting 
de rijksoverheid opstarten om de BTW-kwijting ook voor waterschappen 
mogelijk te maken. Het CDA is van mening dat het waterschap, net zoals 
gemeente, de mogelijkheid moet hebben om het BTW-compensatiefonds 
aan te spreken voor investeringen ten behoeve van waterveiligheid, 
maar ook vanuit het solidariteitsbeginsel. Nu worden de extra kosten die 
het waterschap maakt door het niet kunnen aftrekken van BTW-kosten 
betaald door de inwoners en bedrijven. Het CDA stelt dan ook voor dat dit 
via een waterschap BTW-fonds geregeld moet worden.  

 l Veel cruciale installaties ten behoeve van het watersysteem, 
waterveiligheid en waterketen lopen tegen het einde van hun levensduur. 
Nu de technische levensduur op zijn einde loopt en vervanging nodig is 
worden de waterschappen geconfronteerd met hoge kosten. Vanwege 
investeringen door het Rijk in de vorige eeuw wordt er op veel van 
deze assets niet of gedeeltelijk afgeschreven en zijn hier gelimiteerde 
financiële middelen voor gereserveerd. Het CDA pleit er dan ook voor om 
de komende jaren in kaart te brengen voor welke investeringsopgaven 
de waterschappen staan en vervolgens met een vervangingsstrategie te 
komen. Hierbij moet een duurzame en circulaire aanpak centraal staan 
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en ook een reële financiële dekking zonder significante stijging van de 
belastingdruk. 

 l Het herijkte beleid voor de vangst van muskus- en beverratten is een goed 
vertrekpunt voor het beheer van veilige dijken in de toekomst. Het CDA 
wil dat er nieuwe technologieën worden gepionierd en geïmplementeerd, 
waar nodig onder de paraplu van de Unie van Waterschappen. Dit 
zodat het beheer tegen huidige en nieuwe exoten ook in de toekomst 
doelgericht kan plaatsvinden met oog voor natuur en mens.  

 l Wegen behoren niet tot de kerntaak van de waterschappen, maar vaak 
liggen deze wegen op dijken en kades die tot de kerntaken van het 
waterschap behoren. Het CDA staat achter het besluit voor de overdracht 
van deze wegen. Mocht dit toch niet lukken wil het CDA pleit echter 
wel voor onderzoek naar mogelijke schaalvoordelen in het beheer en 
onderhoud van de wegentaak met provincies en gemeente.   

 l Een van de grote uitdagingen van onze tijd is klimaatverandering en 
het bouwen van één miljoen woningen. Deze woningen verrijzen vaak 
in kwetsbare gebieden waar bodemdaling en overstromingsgevaar is. 
Het CDA is zich bewust van deze opgave en vind dat het waterschap zich 
constructief moet opstellen. De werkelijkheid is echter wel zo dat veel 
van Nederland zettingsgevoelig is en onder zeeniveau staat maar het 
CDA pleit voor een “Ja, maar” aanpak waarbij het voorzien in de behoefte 
voorop staat. 
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cda@pzh.nl

cda.nl/zuid-holland
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@CDAZH

070 - 441 68 34
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