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Voorwoord 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR). Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Het CDA is 
één van de partijen die de afgelopen jaren deel uit heeft gemaakt van het Algemeen Bestuur van HDSR 
en wil ook de komende vier jaar een rol van betekenis spelen. De grondslag voor het CDA daarbij is 
verwoord in het Program van Uitgangspunten: 
 
Het CDA laat zich leiden door het Goede Nieuws van God aan de mensen. Het CDA streeft naar een 
maatschappij waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan 
beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Het legt de concrete doeleinden vast in een 
politiek werkprogram waarmee het zich uitdrukkelijk richt tot de gehele samenleving zonder 
onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering. Het streven dat het CDA in zijn 
grondslag verwoordt, vraagt om hernieuwde toepassing in de actuele omstandigheden, want het 
aanzien van de Nederlandse samenleving en van de wereld ondergaat grondige verandering.  
 
Deze uitdagingen vragen principiële keuzen, die ten diepste teruggaan tot de menselijke persoon, haar 
waardigheid, haar roeping en haar omgang met de schepping. Deze uitdagingen vragen meer dan 
pragmatisme. Uitgangspunten van gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en 
rentmeesterschap zijn de bakens door de tijd. Niemand hoeft die weg alleen af te leggen. Het CDA staat 
voor de overtuiging dat er naast de mens en de overheid een levende ruimte is. Samen zijn mensen 
machtig om grote uitdagingen aan te gaan; dichtbij huis en wereldwijd. De verantwoordelijke 
samenleving vraagt de inbreng van personen, maatschappelijke verbanden en de overheid. 
 
Het waterschap is Nederlands oudste vorm van een bestuur. De noodzaak van samenwerking tussen de 
inwoners van het gebied stond voorop: zonder samenwerking houdt niemand droge voeten. In de loop 
der tijd is het waterschap steeds meer overheid en steeds technischer geworden. Natuur, landbouw, 
recreatie en bewoning komen in Utrecht steeds dichter bij elkaar en het veranderende klimaat eist 
ondertussen meer ruime voor water.  
 
Deze uitdagingen vragen meer dan ooit de samenwerking tussen de inwoners. De inbreng van 
personen, maatschappelijke verbanden en de overheid samen is het antwoord op deze ontwikkeling. 
Met alle zekerheden die we zoeken in een programma is het vooral zeker dat onze toekomst niet vast 
staat. De uitgangspunten en motivatie voor onze concrete standpunten is wat ons het meest 
onderscheidt van andere politieke richtingen. Op basis daarvan werken we graag met anderen samen 
en nemen we graag bestuurlijke verantwoordelijkheid.  
 
Politiek is volgens het CDA niet iets wat alleen in de bestuurzaal van de Stichtste Rijnlanden plaatsvindt. 
Heel het Hoogheemraadschap maakt uit wat er overal in De Stichtse Rijnlanden gebeurt en hoe we met 
elkaar en met het water omgaan. Ons program is daarom kernachtig en op mensen gericht, zodat alle 
inwoners van de Stichtse Rijnlanden mee kunnen doen aan een hoogheemraadschap waar we trots op 
kunnen zijn.Als CDA vinden we het belangrijk om vertegenwoordigd te zijn in het waterschapsbestuur, 
om datgene wat we willen bereiken ook te kunnen realiseren.  
 
Aan dit verkiezingsprogramma hebben meegeschreven: Bernard de Jong, Jan Kromwijk, Dick 
Veldhuizen, Erik Methorst en Herman Graaff. Daarbij is gebruik gemaakt van de inbreng van de CDA-
fractie van HDSR en diverse anderen. Het CDA Utrecht wil graag iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan dit programma. 
 
Wij hopen dat dit programma u ervan kan overtuigen om op 18 maart uw stem aan het CDA uit te 
brengen! 
 
Paul van den Biggelaar 
Voorzitter CDA Provincie Utrecht 
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Water is voor iedereen van levensbelang: voor onze 

gezondheid en ons welzijn, voor de natuur en leefomgeving en 

voor de economie. Water is overal. Water is onze bondgenoot, 

maar kan soms ook bedreigend zijn of overlast veroorzaken. 

Klimaatverandering kan dit in de komende jaren versterken. 

De zeespiegel zal stijgen en de afvoer van regenwater via de 

grote rivieren zal toenemen. Ook zal het weer extremer 

worden waardoor plaatselijk zeer grote buien kunnen 

voorkomen. De recente ervaringen hiermee in Kockengen in 

de zomer van 2014 (138 mm in een etmaal) hebben laten zien 

dat dit geen probleem is voor de verre toekomst, maar de 

komende jaren steeds vaker tot overlast zal leiden. 

Het waterschap zorgt voor het water, al eeuwen lang en met 

veel succes. Het Hoogheemraadschap  van de Stichtse 

Rijnlanden (HDSR) beheert de watergangen, beken, rivieren en 

waterkeringen in landelijk én stedelijk gebied en zuivert ons 

afvalwater. We realiseren het ons vaak niet, maar daarmee  

biedt het hoogheemraadschap veiligheid tegen 

overstromingen, zorgt het voor voldoende en schoon water en 

voorkomt het wateroverlast. Dit maakt het mogelijk dat het 

water gebruikt kan worden voor onze economie, natuur en 

recreatie. Dit is in het belang van alle burgers en bedrijven, nu 

en in de toekomst. 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: uw waterschap! 

 

Het waterschap in cijfers 
 
Werkgebied HDSR Beheertaken 

Totale oppervlakte (ha) 83.000 Watergangen categorie A (km) 1400 
Waarvan bebouwd 17.211 Overige watergangen (km) 10.500 
Waarvan natuur 10.802 Primaire waterkeringen (km) 81  
Waarvan overig 55.008 Overige waterkeringen (km) 433  
Aantal inwoners 750.000 Poldergemalen (aantal) 170 
Inwoners per km2 845 Rioolwaterzuiverings-installaties (aantal) 17 
Ondernemingen 27.000 Rioolgemalen (aantal) 52 

Organisatie HDSR Persleidingen (km) 140 

Arbeidsplaatsen 432 Afvalwater (liter per dag) 220 miljoen 

Begroting 2014 (mln) 123   

 

 

Het werkgebied van HDSR ligt in de provincies 

Utrecht en Zuid-Holland  en omvat (delen van) 

de volgende gemeentes: Alphen a/d Rijn, 

Bodegraven/Reeuwijk, Bunnik, De Bilt, 

Houten, Lopik,  Montfoort, Nieuwegein, 

Nieuwkoop, Oudewater, Rhenen, 

Schoonhoven, Stichtse Vecht, Utrecht, 

Utrechtse Heuvelrug, Vlist, Woerden, 

Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein 

en Zeist.  

 

Waterschapsverkiezingen: wat betekent water voor u? 
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Het CDA heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het bestuur van het waterschap en wil dat 

in de komende jaren graag voortzetten. Het CDA vindt de waterschappen van groot belang, omdat deze 

bijdragen aan een duurzame kwaliteit van onze leefomgeving. Het CDA wil dat het waterschap zijn taken 

goed en resultaatgericht uitvoert, zodat belastingen waar mogelijk laag gehouden kunnen worden en 

inwoners zo min mogelijk wateroverlast ervaren.  

Het CDA wordt in zijn politiek handelen geïnspireerd door de christelijke traditie. Zorgvuldig omgaan met 

alles wat ons ter beschikking gesteld is, geeft uiting aan de wetenschap dat feitelijk alles ons “gegeven” is. 

Het CDA is er daarbij van overtuigd dat de overheid ten dienste staat van de samenleving en mensen het 

beste tot hun recht komen wanneer zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Daarbij 

past een waterschap dat samenwerking zoekt met inwoners, ondernemers en mede-overheden. Maar ook 

een waterschap dat zijn verantwoordelijkheid neemt bij het beschermen van haar inwoners, ook wanneer 

dat ingrijpende maatregelen vergt. 

Concreet wil het CDA zich de komende jaren inzetten voor drie speerpunten: 

1. Veiligheid en voldoende schoon water, ook op de lange termijn 

2. Focus op samenwerking en innovatie 

3. Een professioneel bestuur dat verantwoord met geld omgaat 

 

 

 

 

Wat heeft het CDA de afgelopen jaren voor u bereikt? 

In de afgelopen jaren heeft het CDA deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van het waterschap (het 

college van Dijkgraaf en Heemraden). Het CDA heeft daarbij de wensen en belangen vanuit de samenleving 

altijd voorop gesteld en ervoor gezorgd dat bij nieuw beleid en nieuwe projecten veel eerder met deze 

wensen en belangen rekening wordt gehouden. Er zijn aansprekende resultaten bereikt: 

 HDSR staat er financieel goed voor en de schuldenpositie is vergeleken met andere waterschappen 
beperkt. De tarieven voor burgers en bedrijven liggen rond het gemiddelde van waterschappen 
met een vergelijkbaar gebied. HDSR heeft een aantal belangrijke vernieuwingen en 
kostenbesparingen doorgevoerd en heeft op tijd middelen gereserveerd voor grote investeringen.  

 HDSR heeft een duidelijk perspectief ontwikkeld voor het behoud van landbouw in gebieden waar 
bodemdaling problematisch is. Verschillende maatregelen, waaronder het gebruik van 
onderwaterdrainage, moeten ertoe leiden dat de bodemdaling afneemt. Daarmee kan het 
uitgangspunt “waterpeil volgt functie” leidend blijven voor het waterbeheer en hoeven bestaande 
economische functies niet te worden beperkt. 

 HDSR gebruikt steeds vaker een integrale gebiedsgerichte benadering, waardoor verschillende 
problemen in samenhang worden opgelost. Een goed voorbeeld is het Watergebiedsplan Zegveld. 

 HDSR heeft de waterkwaliteit sterk verbeterd door het uitvoeren van een aantal ecologische 
projecten. Dankzij de goede samenwerking met inwoners en ondernemers hebben deze vaak 
vrijwillig aan projecten meegewerkt.  

 HDSR heeft veel gebruik gemaakt van gerichte provinciale, rijks- en Europese subsidies. Daardoor 
hebben de kosten van noodzakelijke werkzaamheden vaak niet geleid tot hogere tarieven voor de 
burgers. 

 HDSR maakt vaker gebruik van innovatieve toepassingen bij het uitvoeren van projecten, zowel 
voor waterbeheer als waterzuivering. In dijken zijn sensoren aangebracht die tijdig risicovolle 
bewegingen signaleren. Voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht worden nieuwe 
technieken voor energie- en grondstoffenwinning onderzocht. Zo worden afvalstoffen steeds meer 
nieuwe grondstoffen. Goed voor het milieu en de portemonnee van de burgers. 

 HDSR heeft intensief samengewerkt met gemeenten om de gemeentelijke watertaken vorm en 
inhoud te geven in een waterplan. Voorbeeld is “Kockengen Waterproof”  waarmee de 
wateroverlast in Kockengen wordt opgelost door ophoging van de woongebieden en aanpassingen 
in het waterbeheer. 

 

Het CDA en het waterschap 
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Het CDA wil…. 
Het CDA wil dat het waterschap goed invulling geeft aan de kerntaken. 
Voor de bescherming tegen overstromingen en het aanpakken van 
structurele wateroverlast mogen geen concessies worden gedaan. Alle 
inwoners van Utrecht zijn gebaat bij een goed waterbeheer tegen 
overstromingen en verdroging en voor de aanwezigheid van voldoende 
schoon water. Het CDA wil dat HDSR daarbij kiest voor de lange termijn 
boven de korte termijn.  
 
Het CDA wil daarom dat de voorstellen uit het Deltaplan worden 
uitgevoerd om de Lekdijk en enkele regionale keringen te versterken. 
Deze plannen zijn na uitgebreid onderzoek tot stand gekomen en het is 
nu van belang dat snel duidelijkheid komt over de uitvoering hiervan. Dan 
weten alle betrokkenen waar zij aan toe zijn. Het versterken van de dijken 
van de Hollandsche IJssel geschiedt niet eerder dan nadat naar 
alternatieven is gezocht. 
 
Maar ook de afspraken om de wateroverlast in Kockengen aan te pakken 
moeten nu snel worden uitgevoerd. Het verbeteren van riolen, 
watergangen, waterpeil, gemalen, het vergroten van de pompcapaciteit 
en het ophogen van wegen is nodig om bij extreme regenbuien (die 
steeds vaker voorkomen) het water tijdig te kunnen afvoeren. Het CDA 
wil ook voor andere kernen afspraken maken met gemeenten en 
betrokkenen, om soortgelijke problemen te voorkomen. 
 
Op dit moment wordt bij peilbeheer en peilbesluiten rekening gehouden 
met de landbouw, natuur en bebouwing zoals die  in de ruimtelijke 
ordening is bepaald. Het CDA wil dat het waterschap als functionele 
democratie dit beleid voortzet en geen besluiten neemt die deze functies 
belemmert. Het principe “peil volgt functie” blijft daarmee leidend. 
 
De gevolgen van bodemdaling in de veenweidegebieden van het Groene 
Hart zijn ingrijpend. Het CDA waardeert de gezamenlijke aanpak van de 
betrokken overheden en landbouworganisaties om de bodemdaling af te 
remmen en een duurzame landbouw in het gebied mogelijk te blijven 
maken. Het CDA wil daarom blijven investeren in de verdere ontwikkeling 
van technieken om deze daling beperkt te houden. Robuuste peilvakken 
gecombineerd  met onderwaterdrainage spelen hierin een belangrijke rol. 

Concreet betekent dit: 

 Veiligheid tegen overstromingen heeft de absolute prioriteit. De voorstellen uit het Deltaplan voor 
het versterken van de Lekdijk moeten worden uitgevoerd.  

 Het CDA wil geen uitstel voor maatregelen om de afwatering te verbeteren. Samenwerking met 
gemeenten, zoals “Kockengen Waterproof” is ook in andere kernen nodig om toenemende overlast 
tegen te gaan. Maatregelen moeten altijd samen met bewoners en bedrijven tot stand komen. 
Draagvlak is van groot belang. 

 Blijven investeren in technieken tegen bodemdaling. Deze dragen bij aan het behoud van landbouw in 
het Groene Hart.  

 De bestrijding van muskus- en beverratten wordt onverminderd voortgezet. 

 Keuzes in het peilbeheer mogen geen belemmering vormen voor bestaande agrarische en 
natuurfuncties in een gebied. Het principe “peil volgt functie” blijft dus leidend. 

 Bij de vaststelling van peilen wordt mede rekening gehouden met houten paalfunderingen. 

Veiligheid en voldoende schoon water,  
ook op de lange termijn 
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Het CDA wil…. 
Het CDA wil dat de overheid bij het uitvoeren van zijn 
wettelijke taken naast de inwoners gaat staan in plaats van 
tegenover hen. Daarom heeft het CDA een voorkeur voor 
samenwerking boven het juridisch afdwingen van maatregelen 
of het onteigenen van gronden. Maar samenwerking biedt 
veel meer mogelijkheden. Veel successen uit de afgelopen 
jaren zijn tot stand gekomen door een vrijwillige medewerking 
van inwoners en landeigenaren. Bij nieuwe grote opgaven, 
zoals de natuurdoelen van het agrarisch natuurbeheer en de 
bestrijding van droogte kan goede samenwerking met 
coöperaties en collectieven leiden tot betere oplossingen en 
lagere kosten. 
 
Innovatie is nodig om het waterbeheer te verbeteren en 
betaalbaar te houden. Het CDA steunt daarom de ambitie van 
HDSR om intensief samen te werken met kennisinstellingen 
om trendsettend en innovatief te kunnen werken. In de 
afvalwaterketen kan innovatie leiden tot opwekking van 
duurzame energie, hergebruik van grondstoffen, schoner 
water en lagere kosten. Specifiek in de afvalwaterketen wil het 
CDA de samenwerking met gemeenten en andere 
waterschappen verder verbeteren, omdat hier grote 
besparingen zijn te realiseren.  
 
Het water in de provincie Utrecht kent op veel plaatsen een 
recreatief gebruik. Hoewel het waterschap niet als taak heeft 
om deze recreatie te stimuleren, ziet het CDA mogelijkheden 
om het recreatief gebruik met name in stedelijk gebied verder 
te verbeteren, door meer en schoner water beschikbaar te 
stellen. Een ander voordeel hiervan is dat de temperatuur in 
de stad daalt, waarmee problemen als hittestress kunnen 
worden beperkt. Het CDA wil daarom dat HDSR ook op dit 
terrein de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke 
organisaties opzoekt. 
 
Samenwerking is ook binnen het bestuur HDSR van groot 
belang om onze toekomstige opgaven met succes uit te 
voeren. Het CDA zet zich graag in voor ons prachtige gebied en 
zijn vele belangen door samenwerking in het Algemeen 
Bestuur van HDSR en met alle belangengroepen. 

Concreet betekent dit: 

 Blijven werken aan een efficiëntere afvalwaterketen door samenwerking met gemeenten. Investeren 
in energieopwekking en hergebruik van grondstoffen.  

 Onteigening van gronden vermijden, tenzij het voor de veiligheid noodzakelijk is. 

 Inzetten op samenwerking met coöperaties en collectieven in het kader van bijvoorbeeld de 
natuuropgave en droogtebestrijding 

 Meer recreatief gebruik van water mogelijk maken 

Focus op samenwerking en innovatie 
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Het CDA wil…. 
Het CDA is sterk voorstander van het handhaven van de 
waterschappen. Waterschappen hebben bewezen zeer 
succesvol te zijn bij het uitvoeren van hun taken. In het 
buitenland wordt de organisatie van ons waterbeheer als 
voorbeeld gesteld. Opschaling met andere waterschappen is 
wat het CDA betreft niet vanzelfsprekend de meest geschikte 
aanpak voor verdere kostenbesparingen. Het CDA wil de reeds 
ingezette bestuurlijke samenwerking doorzetten en vindt het 
daarnaast van belang dat HDSR zich ook inzet voor gebied 
overstijgende problemen, zoals de zoetwatertoevoer die nodig 
is om de verzilting in de Randstad tegen te gaan. 
 
Het CDA wil dat er doelmatig en zuinig met uw geld wordt 
omgegaan. Het CDA wil geen rekeningen doorschuiven naar de 
toekomstige generaties. Als de inkomsten niet toereikend zijn 
om alle plannen te betalen, zullen ambities moeten worden 
bijgesteld of soberder uitgevoerd. Een sterke focus op de 
kerntaken is daarom van belang. Met belastingverhoging 
wordt terughoudend omgegaan. Maar met betrekking tot 
veiligheid en wateroverlast zoals in Kockengen worden geen 
consessies gedaan. 
 
Het CDA hecht veel waarde aan een open en transparante 
organisatie. Dat betekent ook dat voor iedereen zichtbaar  
moet zijn waar het geld aan wordt uitgegeven. HDSR heeft  
een brede blik nodig waarbij samenwerking met andere 
partijen leidend is en de samenleving ziet waar het waterschap 
aan werkt. Voorlichting en educatie dragen bij aan het 
bewustzijn bij inwoners van het belang van water. 
 
 
 
 
Concreet betekent dit: 

 Het waterschap als functioneel bestuur wordt behouden. De intensieve samenwerking met 
waterschappen en andere overheden wordt voortgezet. HDSR zet zich waar nodig in voor gebied 
overstijgende problemen, zoals het voorzien in een goede zoetwatertoevoer tegen de verzilting in de 
Randstad. 

 Het CDA wil blijven inzetten op besparingen door sober te werken en meer efficiëntie te bereiken in 
de kerntaken. Met belastingverhoging wordt terughoudend omgegaan. Het bevriezen van belastingen 
mag er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan de veiligheid of noodzakelijke 
maatregelen voor wateroverlast (zoals in Kockengen) worden uitgesteld. 

 Een passend kwijtscheldingsbeleid blijft in stand voor inwoners met een laag inkomen. 

 Het CDA wil blijven werken aan een open en transparante organisatie. HDSR blijft investeren in 
deskundig personeel. Bij uitbestedingen wordt het bestuur tijdig betrokken.  

 Het CDA vindt dat voorlichting en educatie essentiële onderdelen zijn van het beleid. 

Een professioneel bestuur dat zorgvuldig met geld omgaat 
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