Toespraak Algemene Beschouwingen n.a.v. MJP 2021-2024
Geacht college van dijkgraaf en hoogheemraden, leden van de VV en andere toehoorders,
Vandaag ligt het Meerjarenperspectief 2021-2024 en programmabegroting 2021 voor ter
goedkeuring in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland dat
dit jaar 765 jaar bestaat. Met het laatste wil ik u nogmaals uitdrukkelijk feliciteren.
Water raakt ons, de verbindende kracht om te zorgen voor een veilig en toekomstbestendig
Rijnland. Dit Meerjarenperspectief draagt daaraan bij. Indachtig aan een goede traditie om in
scheepvaarttermen te spreken, “heeft Rijnland de afgelopen periode de wind vol in de zeilen
gehad en ondanks de moeilijke tijd door toedoen van Covid19 een aantal achterstanden ingehaald.”
Daarover kan ik alleen maar richting alle medewerkers en het college van Rijnland mijn waardering
uitspreken. “Chapeau” We zijn er echter nog lang niet. We zullen moeten voorkomen dat we weer
scherp aan de wind gaan varen. Ik kom daar later in mijn betoog nog op terug.
Maar allereerst wil ik aan de hand van de 10 “Highlights” het programma doornemen. Het zal
in 2021 door toedoen van COVID-19 een uitdaging worden koers te houden om het belang van
waterbewustzijn op de kaart te zetten; een verlegging van de koers naar een grotere inzet van
(social) media lijkt ons hier noodzakelijk.
Over de verbetering van de schuldenpositie kan de wind ons uit de zeilen worden genomen; we
zullen nog kritischer naar onze kostencalculatie moeten kijken en daarbij minder reserves moeten
inbouwen. Ook zal in dit kader de omslag van correctief naar risico gestuurd onderhoud nauwlettend
door ons worden gevolgd.
Naar onze mening worden de kosten op dit ogenblik toch te veel afgewenteld op de ingezetenen.
De minder draagkrachtige burgers, vooral de 2-persoonshuishoudens worden hierdoor gedupeerd.
Als voornamelijk de ouderen met zijn tweeën komen te zitten moeten ze voor drie betalen. Naar
de mening van 50PLUS geen goede zaak. Een motie, ingediend door 50PLUS, om te streven naar
een evenredige zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik is recentelijk door de Tweede
Kamer nog aangenomen. Wij kijken uit naar de uitwerking hiervan.
We zijn goed op weg met de klimaatadaptie en maatregelen om wateroverlast te voorkomen zowel
in de stad als op het platteland. Met de gepresenteerde plannen neemt Rijnland de problematiek
van de bodemdaling goed op. Wij zullen deze plannen, zoals in Gouda, eveneens nauwlettend blijven
volgen.
Om de goede toestand van onze 40 KRW lichamen te behalen en te borgen, kunnen we vertragingen
niet accepteren en zullen we regelmatig moeten bijsturen. Desnoods moeten we er naar streven om
de wettelijke maatregelen aan te scherpen om watervervuiling te voorkomen.
Het voornemen in de KRW naar Biodiversiteit is een nobel streven, maar kan ook leiden tot een
spagaat ten aanzien van de veiligheid. Terecht staat er dan ook dat we de plannen jaarlijks zullen
evalueren en ook hier zullen er mogelijk koerscorrecties dienen plaats te vinden.
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Het streven naar energieneutraliteit in 2025 is ambitieus waarbij we beducht moeten zijn op een
forse tegenwind. De gepresenteerde plannen en prioriteitsvolgorde zijn wat ons betreft niet in beton
gegoten. Wij dienen bij de energietransitie alle opties open te houden. Vanwege een relatief korte
economische terugverdientijd vormen windturbines momenteel financieel gezien een aantrekkelijke
hernieuwbare optie, waarbij die turbines uit het zicht op zee uiteraard landschappelijk gezien minder
bezwaarlijk zijn dan op het land, maar voorlopig nog wel aanzienlijk kostbaarder in aanleg en
onderhoud. Om die reden moet over het zogenaamde restrictieve beleid van de provincie ten
aanzien van Windturbines, naar onze mening veel krachtiger worden geageerd. Immers met die optie
kan Rijnland ruimschoots voldoen aan de beoogde energieneutraliteit. De provincie is bezig de
plaatsingsvisie te actualiseren met de navolgende voorwaarden: er is lokaal draagvlak, windmolens
worden opgesteld in lijnopstelling langs infrastructuur en grote open wateren.
Ook ten aanzien van aquathermie hebben wij onze bedenkingen. De laatste jaren worden nieuwe
technieken verder uitgeprobeerd, zoals Thermische Energie uit Oppervlakte- en Afvalwater. Er zijn
hierbij nog vele vraagtekens zoals het eigendomsrecht van de warmte en de toewijzing van het
gebruik ervan. Wel zouden we een grotere stimulans willen zien voor het gebruiken van “grijs” water
dat verkregen wordt uit regenwater. Dit geeft minder druk op onze waterzuivering en verlaagt het
gebruik van ons hoogwaardige drinkwater. Bij grote stedenbouwkundige projecten dient dit al bij het
ontwerp te worden meegenomen.
De Waterfabriek uit Wilp is bijvoorbeeld een nieuw zuiveringsconcept waar kraakhelder water wordt
gemaakt om het huidige en toekomstige zoetwater tekort tegen te gaan. Ook worden er
grondstoffen gewonnen zonder negatieve impact op de leefomgeving. Tegelijk wordt het regenwater
apart behandeld in een natuurlijk systeem. Daarmee is de technische installatie veel kleiner en
kunnen we ook microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen en microplastics effectief verwijderen.
Wij willen er dan ook voor pleiten om meer te gaan samenwerken met andere waterschappen en
structureel kennis met elkaar te delen. Een voorstel van 50PLUS hierin is dat één van de
waterschappen dan kan fungeren als portefeuillehouder t.a.v. een onderwerp voor de andere
waterschappen. Ten slotte juichen wij innovatie toe, echter dient Rijnland daarbij niet teveel voor de
vloot uit te varen en is enige terughoudendheid hierin naar onze mening verstandiger.
Was getekend,
namens de fractie van 50PLUS
Roberto Schols
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