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De handen ineen

In 2019 sloegen we de handen ineen  
om de steeds complexere wateropgaven 
het hoofd te bieden, met als vertrekpunt: 
de basis op orde. Onze afspraken legden 
we vast in het coalitieakkoord Water 
raakt ons – De verbindende kracht van 
water bij de inrichting van een veilig en 
toekomstbestendig Rijnland. We spraken 
af ons akkoord halverwege de rit te  
evalueren, in woord en schrift. De weer-
slag van deze midterm is dit addendum. 
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We begrijpen goed dat sinds de start van onze bestuurs
periode de wereld is veranderd. COVID-19 heeft ons aan 
het denken gezet. Onze medewerkers verdienen een pluim 
voor het werk dat is verzet ondanks de weerslag van de  
situatie op hen. We zijn voorzichtig positief dat deze zomer 
een kanteling komt. Maar ook dan zullen we nog de effecten 
ervan zien op ons werk. 

Tegelijkertijd is het belang van onze opdracht onverminderd 
groot. Het is druk in ons gebied en overal wordt gebouwd. 
Ook met klimaatadaptatie, de energietransitie,  het behoud 
van biodiversiteit en het beperken van bodemdaling zijn  
we volop bezig. Goed waterbeheer is vaak doorslaggevend. 
Te midden van grote maatschappelijke uitdagingen blijven 
we daarom investeren in onze directe leefomgeving, in 
mens, dier en milieu. 

We stonden deze midterm voor een moeilijke opdracht. 
Enerzijds lopen we mooi op schema en als we zo zouden 
doorgaan, dan zouden we al onze doelen behalen zoals 
twee jaar geleden bedacht. Aan de andere kant zien we nu, 
dat het doorzetten van dit tempo en het volledig overeind 
houden van het maatregelenpakket, tot een ongewenste piek 
in lastendrukontwikkeling zou leiden voor onze opvolgers.  
Terwijl we ook hen de mogelijkheid willen geven keuzes  
te kunnen maken, juist in een snel veranderende wereld. 
Daarom hebben we opnieuw naar ons uitvoeringsprogramma 
gekeken en het op onderdelen bijgesteld. Het resultaat is naar 
ons oordeel ook nu een gebalanceerd en ambitieus pakket. 

De midterm is welbewust een product van de coalitie  
en van ons allen. Simpelweg omdat samenwerking nood
zakelijk is om de opgaven het hoofd te bieden waarvoor  
we staan. Maar ook omdat de samenwerking plezierig is! 
De resultaten van de midterm geven we een plek in het 
MJP en WBP6.
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Dit hebben we bereikt! 

In onze portefeuilleverdeling benoemden we 10 highlights. 
In de bestuursagenda vertaalden we deze highlights  
tezamen met andere in het oogspringende dossiers in  
19 bestuurlijke mijlpalen. We gebruiken deze indeling van 
highlights en mijlpalen als kapstok om in deze midterm te 
rapporteren over de voortgang van de afspraken die we 
hebben gemaakt. Zo zijn we consequent, houden we het 
op hoofdlijn en sluiten we handig aan op de BURAP, het 
MJP en de bestuursagenda. We constateren dat we mooi 
op schema liggen met de highlights en mijlpalen. Dat is 
een succes in deze onzekere tijd van COVID-19. 

HALVER 
WEGE

de bestuursperiode
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WATER BEWUSTZIJN
We bevorderen waterbewustzijn. Speciale aandacht 
geven we aan onze inwoners en bedrijven. Ook het 
bestuur krijgt een rol. 

Met de landelijke publiekscampagne (de waterbazen-
campagne) en eigen berichten op sociale media zijn  
we goed op weg om het waterbewustzijn te vergroten.  
In navolging van de motie ‘verbinding naar inwoners  
en bedrijven’ zetten we extra stappen om digitaal het 
water bewustzijn te vergroten. Een digitaal watercafé  
of platform is daar onderdeel van. 

We zetten het belang van water op  
de kaart. Waterbewustzijn is onmisbaar 
in deze complexe delta.
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KRW
Vaststellen doelen en maatregelenpakketten  
(3e periode inclusief biodiversiteit)

Waterkwaliteit heeft onze volle aandacht. De KRW3-
beleidsnota is vastgesteld na een succesvol en intensief 
BOB-traject met de VV. Op verzoek van de VV stelden  
we in maart 2021 het uitvoeringsprogramma KRW3 vast. 

BIODIVERSITEIT
In november 2020 stelden we het Actieplan biodiversiteit 
vast, een mijlpaal. In 2021 en volgende jaren kunnen we 
met de uitvoer aan de slag.  We werken hierin samen met 
Naturalis, een instituut behorend tot de wereldtop op  
het gebied van biodiversiteit. Met een unieke Rijnlandse 
tiny five vertellen we het verhaal van de zorg voor plant  
en dier in ons gebied. 

KRW en Biodiversiteit vertalen we in 
concrete maatregelen. 
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ENERGIETRANSITIE
We maken de balans op en kijken of extra inzet nodig  
is om onze doelstellingen te kunnen halen. 

De VV daagde in een motie het college uit de ambitie  
om energieneutraal te zijn te vertalen in een klip en klaar  
actieplan. Het resultaat is het uitvoeringsprogramma van 
november 2020 waarin alle acties staan beschreven. 

De race is nog niet gelopen, maar we zijn wel goed op 
weg. In december 2020 deden we hiervan voor het eerst 
verslag in een special energie. 

Ook op het gebied van Aquathermie boekten we winst.  
De VV stelde 16 december 2020 het doel en de aanpak 
vast. Een belangrijke eerste stap in een waarschijnlijk  
toekomstbepalend dossier.

Met nieuwe technieken werken we toe 
naar energieneutraliteit.

03
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AFWEGINGSKADER 
SCHULDPOSITIE  
EN FINANCIËLE  
GEZONDHEID
We stellen een afwegingskader op voor onze  
schuld positie en financiële gezondheid

Gezond financieel beleid is een basis voor de uitvoering 
van ons werk. Wat we ons tot doel stelden hebben  
we behaald. Dat neemt niet weg dat de zorg voor een 
gezonde schuldpositie voortdurend aandacht behoeft.  
De VV stelde in november 2019 het afwegingskader  
vast. We nemen 30 mln. euro meer in exploitatie (minder 
lenen), bijvoorbeeld door geleidelijk en structureel meer 
projecturen te activeren. Meevallers uit de heffings-
opbrengst gebruiken we om de schuldenpositie te  
verbeteren. Structureel besparen we 1 mln. euro door 
efficiency en 2 mln. euro personeelskosten ten opzichte 
van 2019.We verbeteren de schuldenpositie voor 

onze kinderen en kleinkinderen.  
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VALKENHORST
Proeftuin Valkenhorst is een voorbeeld van ondernemend 
en strategisch samenwerken. We geven hier op grote 
schaal spannende samenwerkingsverbanden en nieuwe 
technieken een kans. Binnen de VV is hiervoor breed 
enthousiasme. 

We bevorderen ondernemend en  
strategisch samenwerken. 

Op basis van wederkerigheid werken we samen met 
andere overheden en het bedrijfs leven aan grote  
maatschappelijke opgaven. De strategische samen-
werkings   agenda's (SSA's) spelen hierbij een belangrijke  
rol. Het is van belang dat iedere partij zijn verantwoorde-
lijkheid neemt. Naast wederkerigheid kijken we naar  
de laagst mogelijke maatschappelijke totaal kosten  
omdat we oog hebben voor de langere termijn. Denk  
aan Valkenhorst, Groene Cirkels, of het convenant 
Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland.

05
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OMGEVINGSWET –  
DIGITAAL 
AANSLUITEN
We sluiten aan op digitaal stelsel Omgevingswet. 

Naar verwachting kan Rijnland halverwege 2021  
aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.  
Daarmee zitten we prima op schema. 

OMGEVINGSWET - 
VERORDENING
Het Rijk stelde de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
uit tot 1 januari 2022, maar Rijnland is er nu al grotendeels 
voor klaar. De VV ontving hierover bericht in november 
2020. De implementatie van de Omgevingswet en 
1-loketgedachte is veeleisend, maar verloopt volgens 
schema en past binnen de financiële kaders. Later dit jaar 
volgt een update.

We implementeren de Omgevingswet en 
maken het onze inwoners eenvoudiger.  

06
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OMSLAG ONDER-
HOUD ASSETS
We stellen de bedrijfswaarden en risicomatrix  
vast en vertalen dit naar de LTAP en gebruiken dit  
in de beoogde transitie correctief naar preventief 
onderhoud.

We werken met succes aan de omslag van correctief 
naar risico-gestuurd onderhoud. We verwachten een 
omslagpunt in 2027. In het voorjaar van 2021 stelden 
we de risicomatrix en bedrijfswaarden vast als anker 
voor de organisatie om de transitie verder vorm te 
geven. Onderhoud is een weinig zichtbaar maar 
essentieel onderdeel van ons werk. Een verborgen 
prestatie met grote impact.

We maken een omslag van correctief 
naar risico-gestuurd onderhoud van 
onze zuiveringen en gemalen. 

07
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BAGGEREN OVERIG 
WATER
We ontwikkelen een instrumentarium voor baggeren 
overig water in stedelijk en landelijk gebied op basis van 
een praktijkproef. 

Eind 2020 stemde D&H al in met richtinggevende  
uitgangspunten. In 2021 maken we een plan van aanpak  
en instrumentarium voor de uitvoering. De pilots en de 
informatie die hieruit volgt gebruiken we om het gesprek 
aan te gaan met gemeenten. We willen hen via de  
strategische samenwerkingsagenda’s (SSA’s) bewegen  
tot actie op dit dossier. 

We baggeren overig water en geven 
zo doorstroming en waterkwaliteit een 
impuls. 

08
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We bieden een wenkend perspectief  
in landelijke en stedelijke gebieden  
die kampen met bodemdaling. 

09

(PILOT)  
BODEM DALING 
In het coalitieakkoord had bodemdaling nog beperkt 
plek: uitvoering van een pilot landelijk gebied. Inmiddels 
pakken we het onderwerp breder op gezien de maat
schappelijke relevantie en de verwevenheid met de 
Rijnlandse kerntaken. 

In 2020 namen we een eerste stap met de pilot bodem-
daling in landelijk gebied. In 2021 stellen we de kaders  
op voor het vervolg. Een pilot in landelijk gebied geeft  
ons zicht op de mogelijkheden tot het remmen van 
bodem daling en op perspectieven voor andere wijzen  
van gebruik. Het is niet uitgesloten dat de VV de positie 
van Rijnland wil heroverwegen ten aanzien van de opgave 
voor bodemdaling en broeikasgassen. Dit wordt duidelijk 
eind 2021 wanneer de VV hierover spreekt. Een alternatief 
voor onze positie nu waarmee we de regie bij provincie/
gemeenten leggen, is om meer regie/eigenaarschap naar 
ons toe te trekken en te besluiten waterpeilen vanaf jaar x  
niet meer te verlagen of te verhogen om de bodemdaling 
te remmen.

14



GOUDA
We werken met de gemeente Gouda en andere  
overheden en kennis instellingen aan een duurzame 
oplossing voor de omgang met bodemdaling in de  
binnenstad van Gouda.

In november 2020 stelde de VV het Kaderplan 
Bodemdaling Binnenstad en het peilbesluit  
Stads boezem Gouda vast. Komende jaren starten  
we in samenwerking met de gemeente Gouda de  
werkzaamheden om de wateroverlast duurzaam en  
structureel te verminderen. We nemen zelf het initiatief 
door geleerde lessen te delen, bijvoorbeeld via de 
Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, de Coalitie S 
tevige Steden en het Platform Slappe Bodem.

COALITIEAKOORD MIDTERM 2019-2023
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We werken aan een klimaat bestendige 
stad en platteland. 

10

VISIE OP  
KLIMAATADAPTATIE 
RO EN KBS
We stellen een integrale visie op samen met ons bestuur 
via de BOB-systematiek. 

We werken volgens planning toe naar een integrale  
visie op de ruimtelijke inrichting van ons gebied. Speciaal 
voor Rijnland schreven bureaus FABRIcations en Sant&Co 
het rapport De Blauwe Lens. Met de publicatie zetten we 
Rijnland letterlijk en figuurlijk op de kaart, FABRIcations 
en Sant&Co zijn nationaal toonaangevend op het gebied 
van landschaps ontwikkeling. In 2021 gaan we verder met 
de uitkomst van onze visie op klimaatadaptatie. Inmiddels 
is water als meer sturend principe een speerpunt voor de 
VV. In de eerste helft van 2021 brengen we in beeld wat 
dit betekent. De hoofdlijnen uit het visie op klimaattraject 
nemen we op in WBP6. We vertalen de Rijnlandbrede 
visie naar gebiedsaccounts en gemeenten en betrekken 
de VV hierbij. En we gaan aan de slag met de gemeente-
raadsverkiezingen, met als inzet dat water en klimaat  
stevig in de verkiezings- en coalitieprogramma’s landen. 
Naast competenties gaat het over onze rol en positie. 

16



DIGITALE  
TRANSFORMATIE 
We stellen een integrale visie op samen met ons bestuur 
via de BOB-systematiek.

In de VV is brede steun voor de manier waarop we  
werken aan digitale transformatie. Dat bleek tijdens  
het gesprek in de VV in december 2020. In mei 2021 
bespraken we met de VV een programma voor de 
komende jaren met alle acties op een rij. Digitale trans-
formatie zal voortdurend onderwerp zijn van gesprek  
vanwege de grote impact op ons werk. We zien kansen. 

OVERIG
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SCHADE AAN 
KERINGEN EN 
OEVERS
Visieontwikkeling inclusief standpuntbepaling. 

2021 wordt een overgangs- en inventarisatiejaar.  
We gaan op zoek gaan naar een set haalbare en  
betaalbare afspraken. We zijn in gesprek met de belang-
rijkste spelers, waaronder natuurbeheerder en agrariërs, 
bijvoorbeeld in de Bollenstreek. In de tweede helft van 
2021 komen we met een voorstel naar de VV.

CIRCULAIRE 
ECONOMIE
We stellen een integrale visie op samen met ons bestuur 
via de BOB-systematiek.

In gesprek met de verenigde vergadering is verkend hoe 
Rijnland meer circulair kan worden. Een gesprek ‘van  
systeemverandering tot concrete projecten’. Dit om te 
bezien wat Rijnland aanvullend op kan pakken om de 
doelstelling Rijnland Circulair in 2050 te halen. We voerden 
open dialogen waarbij de verenigde vergadering prioriteiten 
en focus meegaf. In de verenigde vergadering van juni 
staat de besluitnota als sluitstuk van deze dialogen en van 
het BOB-traject circulaire economie geagendeerd.
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WATERKETEN 
GRONDSTOFFEN-
FABRIEK
We ronden de business case af. 

Volgens het coalitieakkoord ronden we de business case 
af uiterlijk in 2023.  

WATERKETEN –  
4E ZUIVERINGSTRAP
We nemen een besluit over de locatie 4e zuiveringstrap. 
Voor het eind van de bestuursperiode willen we, na een 
discussie over de (kosten) effectiviteit, een besluit nemen 
of deze maatregel op alle zuiveringen kan/moet worden 
doorgevoerd. Dit in samenhang met de discussie of we 
microverontreinigingen niet beter aan de bron kunnen/
moeten worden aangepakt. 

De 4e zuiveringstrap bouwen we in 2021 op Leiden-
Noord. We kiezen ervoor voorlopig af te zien van een 
tweede locatie. We continueren onze gesprekken om 
aan de bron meer te doen. 

COALITIEAKOORD MIDTERM 2019-2023
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WBP6
We maken de vertaling van een omgevingsgericht 
Rijnland in een Waterbeheerprogramma (WBP).  
We willen de maatschappelijke opgaven integreren  
in de kerntaken. 

De uitvoering van het WBP6 ligt op schema. In juni 2020 
ontving de VV de bouwstenennotitie. Ook een eerste 
consultatieronde met de omgeving vond plaats. In januari 
2021 sprak de VV in deelgroepen over de eerste versie. 
De bijeenkomsten waren een succes, het principe  
‘water als meer sturend principe’ wordt breed gedragen. 
We vervlechten ons waterbeheerprogramma met het  
traject Visie op klimaat en het rapport De Blauwe lens.  
Na de zomer gaat het WBP6 ter inspraak en begin 2022 
stellen we het vast. Hiermee hebben we al ons beleid en 
al onze plannen handig bijeen. Zo weten onze partners 
precies wat we voor ze voor kunnen doen en wat we van 
ze nodig hebben. Implementatie van de WBP6-doelen 
loopt via de reguliere programma’s (MJP). Belangrijk 
onderdeel hierin is het versterken van de samenwerking 
met de omgeving, dat we via onze reguliere gebieds-
accounts oppakken. Daarvoor maken we heldere  
(strategische) kaders en brengen we met gebieds-
prioritering focus en prioriteit aan.

AWZI-HAARLEM 
WAARDERPOLDER
We kiezen er in principe voor de zuivering Haarlem-
Waarderpolder te vernieuwen, maar wachten de business 
case af. 

Dit grootste investeringsproject van Rijnland is een parel 
aan de kroon. Niet voor niets dat de VV nauw betrokken 
is bij de voorbereiding en ook in de  uitvoering vinger aan 
de pols houdt. Na drukbezochte werkbezoeken en meer-
dere besprekingen gaf de VV in het voorjaar van 2020 
groen licht voor nieuwbouw op Haarlem Waarderpolder. 

20
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“We gebruiken werkbezoeken 
en informatiesessies om de 
strategische vraagstukken 
een gezicht te geven”



DIT GAAN WE DOEN
In de eerste helft van deze bestuursperiode lag het accent  
op het maken van beleid via een groot aantal BOB-trajecten.  
Inmiddels zijn de meesten afgerond en stappen we over naar 
implementatie. We gebruiken werkbezoeken en informatiesessies 
om de strategische vraagstukken een gezicht te geven en de 
ingewikkelde transitie die erbij hoort op te delen in overzich telijke 
en beheersbare stappen, denk aan schade aan keringen en 
oevers, de Omgevingswet of straks de keuze voor een grond-
stoffenfabriek. Zo ontstaat een ritme van kaders stellen, ervaring 
en inspiratie op doen, en bijstellen. Naast plenaire VV-bijeen-
komsten en brede verkenningen kiezen we vaker voor kleinere 
groepen en casuïstiek. 

23
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Fase Actie Planning

Bepalen kaders 
en doelen

-  BOB-trajecten: circulair, energie, biodiversiteit, digitale 
transformatie en bodemdaling.

 Nota waterveiligheid en kust
 Visie op klimaat
 WBP6
 KRW3
- Baggeren overig water (instrumentarium)
- Omgevingswet (aansluiten digitaal stelsel)
- Schade aan keringen en oevers

2020 – 2021

Vertalen positie 
innemen 

  Zowel ambtelijke als bestuurlijke aanpak bepalen: program
matische aanpak?

  Vertalen bovenstaande kaders naar concrete gebiedsagenda’s.
  Opstellen lobbyagenda: wat willen we waar bereiken en 

wat is daarvoor nodig richting ons stakeholders. Daarvoor 
per thema position papers opstellen.

 Training & opleiding: zowel ambtelijk als bestuurlijk.

2021

Ervaren en  
inspiratie opdoen

- Actief invulling geven aan de lobby-agenda.
  Uitvoeren werkbezoeken VV: leren en ervaren in de praktijk.
-  Proactief meedoen aan gebiedspilots en projecten, zoals 

Valkenhorst en de Haarlemmermeerpolder.
- Zelf pilots initiëren: oa. bodemdaling landelijk gebied.

Vanaf 2e helft 
2021

Evalueren en 
aanscherpen

Evalueren en aanscherpen is een continu doorlopend proces. 
Doel is om bij volgende verkiezingen nadere aanscherpingen 
te kunnen doen.
-  Omgevingswet (Waterschapsverordening en aansluiten 

digitaal stelsel)
-  Grondstoffenfabriek (afgeronde business case)

2022/2023

Bestuursagenda 2021-2023
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Sinds februari 2020 hebben we te maken met COVID-19. 
Een pandemie van ongekende omvang die ook zijn  
weerslag heeft op ons werk. Tot nu toe lukt het onze 
medewerkers om de planning vrijwel overeind te houden, 
ondanks de beperkingen van het thuiswerken en de zorg 
voor familie en gezin. Wel zien we dat hier een verande
ring in komt naar mate de crisis langer duurt. 

Een toenemend aantal medewerkers heeft last heeft  
van de situatie. Ze ervaren een disbalans tussen werk  
en privé en de samenwerking met collega’s vraagt meer 
inzet. Het werken op de buitenlocaties is vrijwel volledig 
beperkt. Ook het samenwerken met onze omgeving,  
stakeholders en leveranciers is moeilijker geworden.  
Het voeren van keukentafelgesprekken of contract-
besprekingen vraagt meer voorbereiding en verloopt  
minder efficiënt dan wanneer je fysiek kan afspreken.  
Tot slot wijzigt de dynamiek met onze samenwerkings
partners. Voor zowel private als publieke partijen zijn het 
lastige tijden. Mogelijk dat een deel van onze aannemers, 
loonwerkers of leveranciers zelfs uit de markt verdwijnt. 
Iedere situatie is anders en maatwerk is geboden.  

De resultaten komen meer onder druk te staan. Daar 
waar het lopende reguliere werk en de uitvoering van 
projecten in 2020 nog voor een groot deel door heeft 
kunnen gaan, heeft de voorbereiding vertraging opgelopen, 
zowel bij Rijnland als bij de marktpartijen. Dit zal op  
termijn doorwerken in de snelheid waarmee we nieuwe 

aanbestedingen op de markt kunnen zetten, nieuw beleid 
schrijven, preventief onderhoud kunnen doen, etc. Het 
directe effect op ons reguliere werk is nog onduidelijk, 
omdat het niet bekend is wat marktprijzen gaan doen  
en hoe de levering van materialen invloed uitoefent.  
Voor projecten zal het een negatief effect hebben op  
de investeringsuitgaven.

Het werk zal blijvend veranderen. Daar bereiden we ons op 
voor. De kenmerken van de andere manier van werken zijn:
•  Meer digitaal niet alleen via de conference calls, maar 

ook via een robuuste en veilige ICT-infrastructuur. 
Dat vraagt om investeringen en opleiding en training 
en ook extra inzet in ons overleg met burgers,  
bedrijven en netwerkpartners;

•  Meer plaats-onafhankelijk (thuis) en daardoor zal er 
minder en een andere behoefte ontstaan aan gebruik 
van met name het hoofdkantoor. Dat vraagt om een 
andere kantoorinrichting en wellicht verdergaande 
plannen, die nu worden uitgewerkt.

•  Aandacht voor het andere werken vraagt ook  
aandacht voor de medewerker en een andere wijze 
van leidinggeven, waardoor geïnvesteerd moet  
worden in opleiding, training en oefenen en de mede
werkers gefaciliteerd worden met digitale middelen. 
Het begeleiden van medewerkers met deze digitale 
ontwikkelingen is noodzakelijk en vergt tijd en  
aandacht.

COVID-19: zo gaan wij er mee om
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De trend zet door dat het aantal reguliere VVonder
werpen afneemt door clustering van budgetten en door 
mandatering van onderwerpen naar D&H en organisatie. 

De onderwerpen die overblijven zijn daarmee meestal 
complex: ze combineren verschillende opgaven, ze zijn 
strategisch, er is relatief veel geld mee gemoeid, het  
risicoprofiel is groter dan gemiddeld, en we begeven  
ons vaker op onbekend terrein. 

De toenemende inhoudelijke complexiteit vraagt wat  
van de voorbereiding van deze onderwerpen en  
vergaderingen door organisatie en bestuur. We zijn hier 
hard mee bezig. Met een geactualiseerd trainingsaanbod 
helpen we onze medewerkers om de onderwerpen in 
begrijpelijk taal op te schrijven en besluiten en dilemma’s 
hapklaar te presenteren. 

Kaderstellen doen we voortaan meer op basis van een 
eerste concept waarbij we beeld en opinie combineren. 
Het eindproduct is actiegericht, met een implementatie
plan. Denk aan de bespreking van het WBP6, digitale 
transformatie, en biodiversiteit.

Anders vergaderen
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HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 1

“We hebben ons inzicht in  
het onderhoudswerk vergroot,  
lopen op onderdelen onze  
onderhoudsachterstand in  
en de organisatie is versterkt”



WE BLIJVEN INVESTEREN  
IN ONZE KERNTAKEN

We verstevigen de basis van onze werkzaamheden zodat ook 
onze opvolgers bestuurlijk comfort ervaren in de sturing op  
programma’s, projecten en duurzame financiële gezondheid. 
We doen dit in de wetenschap dat een belangrijk deel van ons 
reguliere werk in onderhoudspakketten is vervat of in standaard 
investeringsvoorstellen. Dit brengt bestuurlijke kansen en risico’s 
met zich mee. 
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OMSLAG ONDERHOUD SUCCESVOL
We hebben afgesproken dat om onze kerntaken uit  
te voeren het noodzakelijk is om onze assets op orde  
te brengen en te houden. Hier zetten we verschillende 
middelen op in zoals baggeren en het uitvoeren van KRW-
maatregelen. Belangrijke afspraak uit het coalitie akkoord is 
de transitie naar risico-gestuurd assetonderhoud. We maken 
een inhaalslag op onderhoudsachterstanden en een omslag 
van correctief naar preventief onderhoud. We hebben 
afgesproken deze transitie in 10 jaar te voltooien. 

De eerste resultaten zijn nu na twee jaar zichtbaar.  
We hebben ons inzicht in het onderhoudswerk vergroot, 
lopen op onderdelen onze onderhoudsachterstand in en 
de organisatie is versterkt. Aandachtspunt voor komend 
jaar is het verbeteren van de financiële prognoses. De 
afgelopen twee jaar hebben we vooral gebruikt als voor-
bereiding. Inmiddels zitten we vol in de uitvoering en  
verwachten in 2027 de omslag te voltooien. De achter-
standen zullen dan zijn weggewerkt, de organisatie is in 
staat goed te sturen op de beschikbare middelen en we 
voeren preventief onderhoud uit op basis van de bedrijfs-
waardematrix. Daarmee behalen we onze doelstelling.  
We verwachten dat vanaf dat moment de aanvullende 
financiële middelen en capaciteit nog maar beperkt nodig 
zullen zijn en afgebouwd kunnen worden. 

Bij de transitie zijn de forse investeringen die we doen in 
het vernieuwen van onze assets essentieel. Vernieuwingen 
zoals Haarlem-Waardepolder zullen leiden tot een afname 
van het correctief onderhoud. In het coalitieakkoord is 
afgesproken om in 4 jaar € 40 mln. extra te investeren  
ten behoeve van de transitie. De afgelopen twee jaar  
hebben we projecten gestart die de komende jaren in  
uitvoering gaan. 

Er is wel een (financiële) onzekerheid. De komende jaren 
tot aan 2027 blijven we te maken hebben met assets 
waarop we de omslag naar risico-gestuurd onderhoud nog 
niet gemaakt hebben. Tot die tijd onderhouden we deze 
assets correctief. We weten dan op voorhand niet welk 
onderhoudswerk we tegen komen en wat de financiële 
omvang daarvan zal zijn. Wel kunnen we zeggen dat deze 
(financiële) onzekerheid afneemt naar mate we de omslag 
maken. Het zwaartepunt van dit risico ligt in de komende 
twee à drie jaar. Om binnen de financiële kaders te blijven 
kan het zijn dat er bijgestuurd moet worden op de planning 
van de omslag naar risico-gestuurd onderhoud. Dit geldt 
ook als de financiële kaders de komende jaren neerwaarts 
zouden worden bijgesteld.
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Voor deze transitie zijn 10 jaar lang extra middelen  
toegekend (€4 mln. per jaar). Het lukt ons om jaarlijks 
meer (preventief) onderhoudswerk uit te voeren en  
hierbij ook tijdiger te zijn. De uitgaven aan onderhouds
werk zijn toegenomen van circa 12 miljoen (2016)  
naar circa 20 miljoen (2019/2020). We geven daarmee  
de extra beschikbare middelen uit en bereiken onze  
doelstellingen

Omslag onderhoud:  
uitgaven en doelbereik

  Budget aan het begin van het jaar 
  Jaarrekening
  Aanvullend budget n.a.v. BURAP2

Jaarrekeningen t.o.v. budget

€ 21

€ 19

€ 17

€ 15

€ 13

€ 11

€ 9

€ 7

€ 5
2016 2017 2018 2019 2020

m
ilj

oe
ne

n

Budget: 
+4 miljoen via 
coalitieakoord

+ 70% werk 
zaamhden/uitgaven
2016: 
€ 11,5 miljoen
2019/2020: 
€ 19,5 miljoen
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GRIP OP INVESTERINGEN 
We verstevigen de grip op ons investeringsprogramma 
zodat ook onze opvolgers bestuurlijk comfort ervaren  
in de sturing op programma’s, projecten en duurzame 
financiële gezondheid. In de VV-klankbordgroep investe-
ringen diepen we dit thema uit. We spreken over de wijze 
waarop de grote en kleine investeringen vorm krijgen 
vanaf het eerste voornemen (LTAP) tot en met de uit-
eindelijke uitvoering. In dat traject komen de ramingen  
aan de orde: van de eerste raming op basis van aannames 
en kentallen tot en met de SSK-raming die ten grondslag 
ligt aan het definitief ontwerp en de kredietaanvraag.  
We werken hierbij dus van grof naar fijn. Ook aan bod 
komen de momenten en manier waarop de VV op de 
hoogte wordt gebracht van deze investeringen via de 
P&C-producten (van het voornemen in het MJP tot en 
met de aanvragen voor het voorbereidingskrediet en het 
uitvoeringskrediet). Daarnaast heeft de klankbordgroep tot 
doel de VV inzicht te verschaffen wat in het hele proces 
van een investering beïnvloedbaar is (door de organisatie 
dan wel door het bestuur) en wat niet beïnvloedbaar is  
en op welke momenten de VV invloed kan uitoefenen.

Daarnaast richten we een klankbordgroep in om zicht  
te krijgen op het verloop van het KRW-programma.  
En een nog te vormen klankbordgroep of commissie  
om beter te weten wat er speelt in de waterketen en  
wat er moet gebeuren door middel van een doorlichting. 

STUREN OP GROTE EN COMPLEXE PROJECTEN
Grote en complexe projecten zijn uniek, vaak bestuurlijk 
gevoelig en er zijn veelal grote investeringsuitgaven mee 
gemoeid. Denk aan de piekberging, primaire keringen, de 
KRW en complexe awzi’s, zoals Haarlem Waarderpolder 

en Zwanenburg. Juist bij de grote en complexe projecten 
is het niet mogelijk om alles vooraf te weten. Daarom 
wordt het bestuur bij deze projecten meer dan normaal  
via de P&C-cyclus meegenomen. Wat wel of niet grote 
projecten zijn, moeten we nog bepalen. Dan kan op basis 
van onderstaande criteria:

- Ze zijn eenmalig voor Rijnland (uniek).
- Ze zijn bestuurlijk gevoelig. 
-  Het gaat om grote investeringskosten, die veel invloed 

hebben op de meerjarenraming (en zorgen voor 
schommelingen die van invloed kunnen zijn op het 
toekomstige werk).

-  De ramingen en planningen zijn in de beginfase  
nog omgeven met grote onzekerheidsmarges. 

-  Optredende risico’s hebben vaak grote gevolgen  
(tijd, geld en kwaliteit).
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Het is belangrijk te leren van eerdere projecten en daarbij 
ook externe adviezen in te winnen. Uit eerder projecten 
(o.a. Velsen) hebben we geleerd een project integraal aan 
te pakken, en niet (te veel) te versnipperen, en om geen 
ambities of innovaties “te stapelen”. AT Osborne adviseert 
om bij grote projecten, waar we vooraf niet alles (kunnen) 
weten, niet te beknibbelen op de voorbereiding.  
Ook heeft AT Osborne aanbevelingen gedaan over de  
governance van grote projecten. D&H heeft inmiddels 
ingestemd met organisatiewijzigingen om de project-
organisatie verder te professionaliseren, denk aan twee 
opdrachtgevers en een projectsecretaris speciaal voor 
grote en complexe projecten.

In de VV-klankbordgroep Investeringen spreken we verder 
over de beste manier van verantwoording over deze grote 
en complexe projecten via de P&C-cyclus. En we spreken 

over de manier waarop de VV buiten de verantwoordings-
momenten het beste kan worden betrokken, zeker ook 
aan het begin van het project (denk aan de pizza-sessies 
op Haarlem Waarderpolder). Om het belang te onder-
strepen wijzen we voor de grote en complexe projecten 
naast de verantwoordelijk portefeuillehouder een tweede 
collegelid aan dat de portefeuillehouder helpt in  
aansturing en toezicht. 
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HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 2

“Door het bundelen van  
expertise, inzet, kracht
en budgetten, creëren 
we grote meerwaarde”



WE VERSTERKEN ONZE  
SAMENWERKING MIDDELS  
GEBIEDSACCOUNTS
Samenwerken met de omgeving is een belangrijk speerpunt van 
Rijnland en is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. We sluiten 
aan bij het innovatief vermogen en de creativiteit van onze omge-
ving en vergroten zo onze slagkracht. In het coalitieakkoord staat 
hierover dat we onze inwoners, bedrijven, medeoverheden en 
kennisinstellingen nodig hebben om onze leefomgeving klimaat-
bestendig in te richten en de kosten verantwoord te houden. 
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GEBIEDSGERICHTE AANPAK
Deze bestuursperiode zijn we gestart met vijf bestuurlijke 
gebiedsaccounts. In Rijnland kan je immers vijf gebieden 
onderscheiden met elk hun eigen ontwikkelingen en  
opgaven. We stelden ons tot doel om de maatschappelijke -
(gebieds)opgaven en de daaruit volgende Rijnlandse 

wateropgaven naadloos op elkaar te laten aansluiten.  
We wisten dat dit een grote impact zou hebben op onze 
manier van werken: een cultuuromslag van sectoraal naar 
integraal en gebiedsgericht denken.

Westeinderplassen

Nieuwkoopse
plassen

Haarlem

Halfweg

Zandvoort

Noordwijk

Katwijk

Wassenaar

Leidschendam-
Voorburg

Leiden

Zoetermeer

Gouda

Nieuwkoopse
plassen

Braassemer-
meer

Boskoop

Hazerswoude

Zoeterwoude

Waddinxveen

Aalsmeer

Schiphol

IJmuiden

Velsen

Spaarndam

Hoofddorp

Lisse

Sassenheim

Kaag 
en Braassem

r-

Nieuw-Vennep

Leimuiden

Rijnsaterwoude

Haarlemmermeer

Heemstede

Bollenstreek

Noordwijkerhout

Bodegraven

Bloemendaal

Voorschoten
Woubrugge

Leiderdorp

Amsterdam

Aarlanderveen

Westeinderplassen

Nieuwe Wetering
Oegstgeest

Reeuwijk

Alphen aan den Rijn

Nieuwkoop

Langeraar

Warmond

Bloemenveiling

aan dd

ononWarmm

eestete

aAa

n
an rv

LEIDEN REGIO GROENE HART

BOLLENSTREEK

AMSTELLAND-MEERLANDEN

KENNEMERLAND

Kennemerland (van Steensel):
• Binnen stedelijke verdichting/ontwikkelzones
• Droogte stress door uitzakken grondwaterpeil
• Benutten zoet water uit binnenduinrand

Amstelland-Meerlanden (Kastelein):
•  Grote verstedelijkingsopgave vs. toename  

economische waarde (waterveiligheid)
• Verziltingsproblematiek

Groene Hart (Langeslag):
•  Gevolgen bodemdaling in stad en platteland  

(inclusief woningbouwopgave Alphen ad. Rijn)
• Zoetwatervraag/aanbod tbv. agrarische functies
• KRW)-waterkwaliteitsdoelen grote meren en plassen

Leidse regio (Fierens):
• Binnenstedelijke verdichting, nieuwbouw
• Koppelkansen met drinkwater
• Energietransitie (aquathermie)

Bollenstreek (von Faber):
• Agrarische functies (bollen) vs. waterkwaliteit
• Grote verstedelijkingsopgave 

INDELING BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN/OPGAVEN
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EFFECTIEF EN GEWAARDEERD
Nu, twee jaar later, zien we dat deze gebiedsgerichte  
aanpak zijn vruchten afwerpt. Onze omgeving waardeert 
de vorm van intensieve samenwerking zeer. Er is altijd  
één duidelijk Rijnlands bestuurlijk aanspreekpunt. 
Daardoor zijn we meer zichtbaar en nemen we ook de  
tijd om een goede relatie op te bouwen. Het werken  
met account houders levert dan ook mooie resultaten  
op. De grootste winst boeken we op het gebied van 
Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) door aandacht te vragen 
voor een klimaatbestendige en klimaatrobuuste inrichting 
van de regio. Daarnaast trekken we als regio steeds vaker 
met elkaar op bij thematische en integrale dossiers. Door 
het bundelen van expertise, inzet, kracht (richting bv. Rijk)  
en budgetten creëren we grote meerwaarde.

Een paar voorbeelden:
•  Diverse regionale initiatieven gericht op klimaat-

adaptieve ontwikkeling zoals de Groene Cirkels, 
Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland, 
Metropoolregio Amsterdam en de door het 
Deltaprogramma ingestelde regio’s;

•  Inzet op remmen bodemdaling in diverse nationale  
en regionale gebiedsprocessen. Onder andere in het 
veenweidegebied en het project Gouda stevige stad;

•  Aquathermie-projecten in Katwijk, Oegstgeest en 
Nieuwveen;

•  Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven 
(groene schoolpleinen);

•  Rijnlandbreed faciliteren van de gemeenten en regio’s 
in processen voor klimaatadaptatie met advies en het 
beschikbaar maken van informatie op kaart;

•  Diverse (gemeentelijke) ruimtelijke ontwikkelingen 
zoals Valkenhorst en Lincolnpark Hoofddorp, maar ook 
meer op lokaal niveau. Zo is de gemeente Leiden fors 

aan het afkoppelen en het klimaatbestendig inrichten 
van de openbare ruimte in combinatie met de riolerings-
werkzaamheden;
•  Inbreng en advies bij gemeentelijke, provinciale  

en regionale Omgevingsvisies, zoals: gebiedsvisie 
Holland-Rijnland en gebiedsvisie Haarlem;

•  In alle gemeenten van Rijnland verzorgen medewerkers 
van Rijnland Waterspreekuren waarbij vanuit alle  
disciplines ambtelijke vragen snel en laagdrempelig 
worden beantwoord.
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SUCCESVOLLE AANPAK VIA SSA’S
De strategische agenda’s spelen een belangrijke rol in  
de omvorming van uitvoeringsgerichte afspraken naar 
strategische samenwerking. In het verleden spraken we 
met gemeenten over water en riolering en werkten we  
aan stedelijke waterplannen. Dat heeft veel opgeleverd: 
het watersysteem in gemeenten is grotendeels op orde  
en de relaties zijn sterk verbeterd. Inmiddels hebben  
we met steeds meer gemeenten en een aantal andere 
partners een strategische samenwerkingsagenda.  
We zijn gestart met de grote gemeenten en rollen  
dit uit over de rest van het gebied, waaronder de  
kleine gemeenten wanneer zij hiervoor open staan.  
Deze strategische agenda’s verbinden de Rijnlandse  
ambities en strategische doelen aan die van de samen-
werkings partners. Ze hebben een brede focus en gaan 
naast water en waterketen ook over klimaatadaptatie,  
verstedelijking, energietransitie en biodiversiteit. We willen 
door met SSA’s, maar vooral agendasettend en minder  
via uitvoeringsgeld. In onderstaande figuur een overzicht 
van de stand van zaken per gemeente. 
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AANDACHTSPUNTEN
Zoals hiervoor aangegeven zijn we via de gebiedsaccounts 
goed in gesprek met onze omgeving. Naast mooie  
resultaten is de praktijk soms weerbarstig en is het zoeken 
naar de juiste balans. Die zoektocht is verklaarbaar. Ook 
onze partners zitten in een transitie en moeten de grote 
maatschappelijke opgaven van deze tijd een plek geven  
in hun takenpakket en begroting.

Een paar voorbeelden:
• Schurende opgaven/verschillende belangen:
  In gebiedsontwikkelingen zoals de bouw van nieuwe 

woonwijken of de herstructurering van bestaande  
stedelijke gebieden wordt niet altijd rekening gehouden 
met de verschillende klimaat- en maatschappelijke 
ontwikkelingen. ‘Men’ is van goede wil, maar als puntje 
bij paaltje komt worden door financiële overwegingen 
kortetermijnoplossingen gekozen die alleen voldoen 
aan onze minimale normen uit de Keur. Hoe zorgen 
we er voor dat ‘water’ wordt erkend en meegenomen 
als fundament in de diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen, 
zoals de verstedelijkingsopgave, de landbouwtransitie 
en het remmen van de bodemdaling?

• Wederkerigheid:
  Waar mogelijk werken we met onze gebiedspartners 

integraal en gebiedsgericht. Echter, daarbij wordt nog 
te vaak naar Rijnland gekeken van ‘Wat kan Rijnland 
bijdragen’. Wij verwachten van onze partners weder-
kerigheid, dat zij serieus omgaan met de klimaat- en 
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, waarbij 
‘water’ als één van de dragende systeemlagen wordt 
toegepast. We voeren dus niet alleen het gesprek  
wat Rijnland kan betekenen voor maatschappelijke 
opgaven, maar juist wat de omgeving kan bijdragen 

  aan onze wateropgaven. Het is daarbij continu  
(vanuit onze kerntaken) zoeken naar de juiste balans.

• Gebiedsaccounts versus maatschappelijke opgaven
  Het aantal thematisch en integraal ingestoken dossiers 

neemt een vlucht. Die dossiers laten zich niet vangen 
binnen de grenzen van de gebiedsaccounts. Dit leidt 
er toe dat we ambtelijk en bestuurlijk steeds meer 
over de grenzen moeten kijken van traditionele  
portefeuilles en gebieden. Niet alleen binnen Rijnland, 
maar ook regionaal en landelijk. Enerzijds maakt dit  
het werk complex met een grotere inhoudelijke span 
of control en verwevenheid van dossiers. Anderzijds 
nodigt het ons uit tot meer intensieve samenwerking, 
tussen bestuurders, onze bestuurlijke partners en 
ambtenaren. Dit levert nieuwe inzichten, creatief  
denken en mooie resultaten op, zoals rondom de 
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Kaderrichtlijn Water, de Regionale energiestrategieën 
en het verstedelijkingsdossier. De organisatie stuurt  
op basis van een strategische personeelsplanning op 
de omslag van een operationeel gerichte aanpak naar 
een strategische aanpak. We zijn al goed op weg.     

DE VOLGENDE STAP
De kracht van het werken met gebiedsaccounts en  
strategische agenda’s is het aanbrengen van bestuurlijke 
focus door het integraal aanpakken van de diverse  
opgaven. Deze gebiedsgerichte aanpak zetten wij  
en onze partners de komende jaren graag door.

De aandachtspunten zoals hiervoor geformuleerd, hebben 
daarbij onze grootste aandacht. We gaan daarvoor onder 
andere het volgende doen:

•  We verbreden en verdiepen de regionale samen-
werking:

  We zetten in op het verbreden en verdiepen van de 
thematische regionale samenwerking, bijvoorbeeld 
rondom bodemdaling en de verstedelijkingsopgave. 
Daarvoor willen we onder andere de huidige  
strategische agenda’s met gemeenten verbreden  
naar andere partners zoals natuur- en milieu  
organisaties, inclusief het integreren van de  
afspraken in de waterketen(clusters).

•  We breiden waar relevant ons netwerk verder uit:
  Waar we van oudsher vooral zaken deden met 

gemeenten, provincies, landbouw- en natuur-
organisaties, verbreden we ons netwerk (opgave 
gestuurd) naar andere relevante stakeholders en 
 regionale netwerken. In netwerken komen deze 

schaalniveaus samen. Het is essentieel dat we daarop 
goed aansluiten. De komende periode gaan we daar 
actief mee door.

 •  Nationaal: o.a. Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie, Rijkswaterstaat, Interbestuurlijke 
Programma, uitvoeringsprogramma NOVI;

 •  Regionaal o.a. provincies, (metropool/gemeente-
lijke)regio’s, overlegplatformen bodemdaling, 
natuur- en landbouworganisaties;

  •  Lokaal: o.a. gemeenten, belangenorganisaties, 
bedrijven, maatschappelijke initiatieven.
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•  We maken heldere (strategische)kaders en met 
gebiedsprioritering brengen we focus en prioriteit aan: 

  We kunnen niet alles. Focus en prioritering is nood-
zakelijk. Op basis van De Blauwe Lens (zie volgende 
hoofdstuk) stellen we dit jaar heldere en richting-
gevende kaders op. Vervolgens maken we dit jaar:

  •  Voor drie gebiedsaccounts (Haarlemmermeer, 
Leidse regio en Zuid-Kennemerland) een gebieds-
visie met daarin onze inbreng/inzet in ruimtelijke 
planprocessen. waarin we de richtinggevende 
kaders per gebied vertalen (elk gebied heeft  
zijn eigen aandachtspunten, kenmerken). Deze 
gebiedsvisies vormen daarmee onze inbreng/inzet 
in ruimtelijke planprocessen zoals de provinciale  
en gemeentelijke Omgevingsvisies. De andere 
twee regio’s volgen volgend jaar.

 •  Voor dezelfde gebiedsaccounts een gebieds-
prioritering: We inventariseren aan welke landelijke 
en regionale tafels we als Rijnland zitten en brengen 
focus en prioritering aan. Op deze wijze kunnen 
we onderbouwde keuzes maken waar onze inzet 
de meeste meerwaarde oplevert.  
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HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 3

“Deze bestuursperiode 
is echt een periode van 
verandering”



WE GAAN DOOR MET HET  
VERBINDEN VAN ONZE KERN TAKEN  
MET DE NIEUWE TAKEN VAN EEN  
VERANTWOORDE OVERHEID

RIJNLAND IN TRANSITIE
Water is een cruciale factor in discussies over klimaat-
adaptatie, energie, circulaire economie, woningbouw, 
bodemdaling en biodiversiteit. Water en de maatschappe-
lijke taken kunnen niet los van elkaar worden gezien ze zijn 
met elkaar verweven. Het gaat daarbij niet alleen om de 
vraag wat Rijnland, geredeneerd vanuit de kerntaken, kan 
betekenen voor de maatschappelijke opgaven, maar ook 
wat de omgeving kan bijdragen aan de wateropgaven 
(wederkerigheid). 

In het coalitieakkoord noemen we dit het verbinden van 
onze kerntaken met de taken van een verantwoorde  
overheid. Deze verwevenheid is voor ons nieuw terrein.  
In een verkennend gesprek met alle partijen in de VV 
brachten we deze twee jaren in beeld wat er moet gebeuren. 
Voor een deel lopen die gesprekken nog steeds, denk aan 

circulaire economie, bodemdaling en klimaatadaptatie.  
We werken daar aan inzicht in de opgaven, onze rol hierin 
en een plan van actie. Dat geldt ook voor digitale transitie, 
hoewel we daar meer kijken naar de potentie van nieuwe 
technieken. Voor de andere maatschappelijke thema’s  
zijn we gestart met de uitvoering, denk aan energie,  
aqua thermie en biodiversiteit. Rijnland levert een  
actieve bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit, 
onder andere via onze reguliere programma’s zoals de 
Kaderrichtlijnwater. Eind vorig stelden we een actieplan 
op om hier verder invulling aan te geven. Het energie-
programma is op stoom, hoewel de centrale slibvergisting 
later gereed is. Tot slot blijven we sturen op een divers 
medewerkersbestand dat een afspiegeling vormt van de 
maatschappij en waarvan de competenties aansluiten bij 
de nieuwe opgaven waar we als waterschap voor staan. 
Deze bestuursperiode is daarmee echt een periode van 
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verandering waarin we onze traditionele taken verbinden 
met de wereld om ons heen. We hebben straks de kaders 
duidelijk, met een haalbare, betaalbare en navolgbare set 
aan maatregelen waarmee ook onze opvolgers verder  
kunnen. En alles landt in het WBP6 en onze P&C-
producten zodat het eenvoudig is na te zoeken en  
logisch bijeen staat. 

EEN BLAUWE LENS
Met deze transities hebben we al flink wat op ons bord. 
Toch dient in een logisch verlengde een nieuw vraagstuk 
zich aan waar we ons als Rijnland niet aan kunnen en  
willen onttrekken. De verandering van het klimaat is geen 
nieuw gegeven, maar als maatschappij en als waterschap 
worden we als nooit tevoren geconfronteerd met de  
uitwerking ervan. Met name in discussies over de ruimte-
lijke omgeving, waar het drukker wordt als nooit tevoren,  
is het essentieel dat we ons goed voorbereiden om water 
haar noodzakelijke plek te geven. Door het combineren  
en slim stapelen van de verschillende opgaven kunnen  
we samen met onze omgeving West-Nederland veiliger, 
gezonder, duurzamer en mooier maken. 

WATER ALS SLEUTEL 
We weten dat water een sleutel is om problemen in de 
toekomst te kunnen voorkomen. Het waterschap heeft 
een unieke positie door haar kennis over water en door 
het beheer van het watersysteem. We zijn er nog niet aan 
gewend om zo actief met onze omgeving de kennis over 
en de plek van water te borgen, voor het nut van het alge-
meen belang. 

Zo’n nieuwe opstelling heeft impact op de organisatie en 
de rol en positie van het waterschap. Zoals afgesproken in 
het coalitieakkoord ontwikkelen we met de VV een strate-
gie om deze nieuwe opstelling vorm te geven. Dit is het 
visie op klimaattraject, visie op leefomgeving. Nog nadruk-
kelijker geldt hier dat het niet alleen gaat om wat wij vanuit 
onze bestaande bevoegdheden als waterschap kunnen en 
moeten doen, maar ook om wat wij van de omgeving ver-
wachten en nodig hebben (wederkerigheid). 

De komende maanden ronden we het visietraject af, inclu-
sief het voeren van het gesprek daarover met de omge-
ving. Onderdeel van de strategie is ook dat we kijken naar 
de juridische en financiële consequenties. De resultaten 
landen eind 2021 in het WBP6. Dan zijn we zeker nog 
niet klaar. De rest van bestuursperiode gaan we, binnen 
onze bestaande bevoegdheden, samen met onze omge-
ving aan de slag: het leren, ervaren en experimenteren 
staan hierbij centraal.
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Om de gevolgen, kansen en oplossingen van klimaat-
verandering en de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in 
beeld te brengen hebben we de bureaus FABRICations 
en Sant&Co gevraagd om voor ons beheergebied een 
aantal ruimtelijke perspectieven voor een klimaat-
bestendige inrichting te ontwikkelen. Het resultaat  
hiervan is ‘De Blauwe Lens’, waarin toekomstgerichte  
perspectieven zijn uitgewerkt die laten zien dat klimaat
adaptatie kan leiden tot klimaatbestendige, aantrekkelijke 

steden en landschappen en een gezonde leefomgeving. 
De Blauwe Lens brengt nieuwe inzichten en perspectieven 
bij de complexe discussies rondom klimaatverandering  
en het laat de verwevenheid zien van de Rijnlandse  
kern taken met de maatschappelijke opgaven zoals bio-
diversiteit, circulariteit en energieneutraliteit. Daarmee 
vormt De Blauwe Lens een belangrijke inspiratiebron 
voor onze gesprekken met de omgeving.

Ontwerpend onderzoek:  
De Blauwe Lens*

*het betreft een onafhankelijk onderzoek dat de visie van de bureaus weergeeft op het gebied.
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HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 4

“We willen dat een volgend 
bestuur de financiële  
ruimte heeft om zelf  
keuzes te maken”
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WE STUREN STRAK OP 
HOUDBARE FINANCIËN

RUIMTE VOOR DE TOEKOMST
We willen dat een volgend bestuur de financiële ruimte 
heeft om zelf keuzes te maken. Dat mogelijk maken vraagt 
om financiële sturing door het huidige bestuur. Om hier  
invulling aan te geven is een afspraak over een financieel 
kader voor de lastendrukstijging na deze bestuursperiode 
nodig. Een lagere lastendrukstijging geeft een nieuw bestuur 
de mogelijkheid over de lastendruk eigen afwegingen te 
maken en zo structurele financiële speelruimte te krijgen. 

Als we niets doen en de lijn doorzetten uit het MJP  
2021-2024, dan blijven we deze bestuursperiode binnen 
de door ons afgesproken financiële kaders en voeren we 
alle ambities uit die we in 2019 vaststelden. De lasten-
druk stijging na onze bestuursperiode zou daarmee echter 
uitkomen op 5,3% in 2024 en 7% in 2025 (tenzij de  
egalisatiereserves tegen die tijd weer zijn aangevuld). 

Deze sprong is ongewenst maar konden wij bij de start van 
onze bestuursperiode niet voorzien. Deels vanwege een 
latere oplevering van de geplande investerings projecten in 
2019/2020. En vanwege de actualisering van de investerings -
ramingen, met een aantal aanvullingen en verhogingen.

AFWEGING AMBITIES EN FINANCIËLE KADERS, 
EEN LASTIGE OPDRACHT
We staan daarmee voor de lastige opdracht om in een  
tijd dat we goed op koers liggen opnieuw te kijken naar 
ambities en financiële kaders. Welk besluit we ook nemen: 
het heeft consequenties voor de opvolgers, zowel voor  
de resultaten (anticiperen, voor- of achterlopen) als voor 
de schulden en tarieven. Alleen door nu het investerings-
volume te verkleinen, de exploitatie te verlagen, of de  
egalisatiereserves op te bouwen is het mogelijk om de  
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lastendrukstijging in 2024 en 2025 af te vlakken en op 
langere termijn te beperken.  

We streven ernaar de lastendrukstijging te beperken tot 
maximaal 2,5% per jaar, als financieel kader voor de jaren 
na de huidige bestuursperiode. De ruimte die hiermee 
ontstaat voor een volgend bestuur is dat zij bijvoorbeeld 
kunnen kiezen de lastendruk een half procent per jaar  
meer te laten stijgen binnen hun periode. Dit geeft  
financiële ruimte die geleidelijk oploopt van €1 mln. tot 
grofweg €4 a €5 mln. structureel aan exploitatiemiddelen. 
Deze middelen kunnen dan bijvoorbeeld, op termijn,  
worden ingezet voor kapitaallasten. Afhankelijk van type 
investering ontstaat dan €30 tot €60 mln. extra investe-
ringsvolume (ter indicatie, een medicijnrestenverwijderaar 
kost circa €4 mln.). De middelen kunnen, op korte termijn, 
worden ingezet voor directe exploitatie-uitgaven.

Het is goed ons te realiseren dat binnen dit kader ook inflatie 
en cao-afspraken moeten worden opgevangen. Grofweg 
geven deze twee ontwikkelingen samen al een lastendruk-
stijging van 1% per jaar. Daar komen nieuwe opgaven bij waar 
Rijnland net als andere overheden en het bedrijfsleven voor 
gesteld staan op het gebied van klimaat en woningbouw. 

MAATREGELEN
Om tot een 2,5%-scenario te komen verlagen we het 
investeringsvolume met gemiddeld €10 mln. per jaar.  
Dit geeft ruimte in de exploitatiebegroting omdat de  
daarmee samenhangende kapitaallasten lager worden.  
We investeren dan nog steeds de komende jaren meer 
dan €100 mln. per jaar. Hiermee houden we onze basis 
zoveel mogelijk op orde en waar mogelijk verbeteren we 
die. Het gaat dan om investeringen in dijkversterkingen 

(meer dan €20 mln. per jaar), poldergemalen (gem. €9 mln. 
per jaar), piekberging Haarlemmermeer (totaal €20 mln.), 
zuiveringen (gem. €41,5 mln. per jaar) en watergebieds-
plannen (gem. €5 tot 7 mln. per jaar). 

Naast het verlagen van het investeringsvolume zijn ook 
nog besparingen opgenomen die direct van invloed zijn  
op de exploitatiebegroting zoals bevriezing van de lasten-
budgetten voor personeel en verlaging BOD-budgetten. 

Het maken van een raming is een momentopname. 
Lopende het jaar zijn er altijd ontwikkelingen: meer of  
minder voortgang in projecten, meer- en minderkosten 
t.o.v. de ramingen en niet geraamde nieuwe kosten of 
baten. Veelal elk met een bandbreedte van plus of min 
meerdere miljoenen. Over een heel jaar genomen middelt 
zich dat doorgaans grotendeels uit, maar voor dit moment 
maakt het uit welke ontwikkelingen we wel en niet  
mee nemen voor de lastendrukontwikkeling. De grootste  
onzekerheden zitten in de waterketen. We hebben nog  
niet gerekend met investeringen in Valkenhorst, herstel-
werk rioolpersleidingen Haarlemmermeer, of eventuele  
aanpassingen DEMON-reactor awzi Velsen. Omgekeerd 
hebben we ook geen mogelijke meevallers meegerekend 
zoals uitkering dividend NWB, subsidies of een gunstiger 
verloop van de verkoop eigendommen. 

Waterveiligheid
1.  Een gematigde besparing op de primaire keringen, 

want de kust en afgekeurde delen VIJG zijn immers  
op orde. We zetten de resterende opgaven stop tot  
en met 2030, namelijk renovatie kunstwerken 
IJsseldijk en aanpassing sluitmechanismen. 

2.  Het uitstellen van de vervanging van kunstwerken 
Spaarndammerdijk tot na 2025, want dit leidt niet tot 
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extra risico’s voor de waterveiligheid, hoewel het  
achterstallig onderhoud wel oploopt. Verder uitstellen 
is niet kostenvoordelig, want na 2030 is er geen 
HWBP-subsidie meer beschikbaar.

3.  De balgstuwen maken deel uit van een stelsel van  
87 noodkeringen. Het achterliggende gebied is van 
groot belang voor de economie van West-Nederland. 
Strikt gezien gaat het om bovenwettelijke bescherming. 
Technische alternatieven zijn niet robuust of kosten-
effectief. De meegekregen bruidsschat vanuit provincie 
blijkt veruit onvoldoende om renovatie uit te voeren. 
Ook de provincie heeft een verantwoordelijkheid t.a.v. 
de waterveiligheid. We gaan opnieuw met de provincie 
in gesprek over aanvullende financiering. Op basis van 
de uitkomst van deze gesprekken beslissen we binnen 
een jaar in de VV opnieuw over het vervangen van de 
balgstuwen. 

Voldoende Water
1.  Het verlagen van de baggerreserves en besparen op 

baggeren overig water. Ter compensatie delen we aan 
baggeren het positief resultaat toe van de jaarrekening 
2020 van €2,1 mln. €0,95 mln. van de reserve gebruiken 
we om de pilots baggeren overig water mee te financieren. 
De pilots en de informatie die hieruit volgt gebruiken 
we om het gesprek aan te gaan met gemeenten en ook 
hen via de SSA’s te bewegen tot actie op dit dossier.  

2.  Bij de SSA’s kiezen voor gezamenlijke verkenning en 
agendasetting, maar niet of zeer beperkt voor 
uitvoerings maatregelen of medefinanciering. Dat  
betekent dat we tot 2026 onze uitgaven doorzetten en 
daarna het budget terugbrengen met €2 ton per jaar.

3.  We verlagen het tempo van het op orde brengen van 
de polders waarmee we de besparing opties op de 
renovatie poldergemalen en watergebiedsplannen 
samenvoegen. De gezamenlijke besparing is € 1,4 mln. 
per jaar. Het is aan de portefeuillehouder om de 
besparing te verdelen over de clusters poldergemalen 
en watergebiedsplannen, op basis van het beperken van 
het extra risico van wateroverlast. De consequentie is 
dat de in het coalitieakkoord gewenste versnelling voor 
het op orde brengen van de poldergemalen vertraagd 
wordt, en dat het voldoen aan de wateroverlastnormen 
(en: actualisatie peilbesluiten en kansen pakken 
waterkwaliteit) niet in alle polders in 2027 is gehaald. 
Overleg en toestemming van de provincies is nodig 
om de vastgestelde einddatum dat alle polders op 
orde moeten zijn (2027) aan te passen.

Schoon en gezond water
1.  Het uitstellen van het afstoten van onnodige assets  

en het renoveren van de sluizen tot na 2027, hoewel 
dit een grotere kans geeft op storing (stremming 
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scheepvaart) en correctief onderhoud. Het gaat hier 
om nog zes van de dertig af te stoten assets die niet 
nodig zijn voor de waterschapstaak.

2.  Rijnland heeft tot 2027 om te voldoen aan de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Er is nog veel te doen om deze 
afspraken te halen. Daarom is in de VV van september 
2020 besloten de ontwerp-Nota Schoon Water 3 vast 
te stellen. Hierin zit een totaalpakket aan maatregelen 
die samen het halen van de afgesproken doelen  
mogelijk maken. In een nieuw in te stellen klankbord-
groep KRW informeren we de VV hierover. We kijken 
in deze klankbordgroep ook naar de effectiviteit van 
de subsidieregeling bronmaatregelen. Voor de tweede 
tranche van de subsidieregeling spreken we een taak-
stelling van 1 mln. euro besparingen af. In de klankbord-
groep bekijken we op basis van de resultaten van  
de eerste tranche of deze taakstelling haalbaar is. 

Waterketen
1.  Om de assets op orde te houden moeten we deze 

onderhouden, renoveren of vervangen. Voor de  
zuiveringen hebben we hier gemiddeld €40 mln.  
per jaar voor nodig en €5 mln. per jaar voor een 
inhaalslag op de assets die nog niet op orde zijn.  
In totaal hebben we €450 mln. geraamd voor de  
awzi’s, over de periode 2021-2030 (excl. €31 mln. 
voor persgemalen en transportleidingen). We kiezen 
ervoor een deel van het toekomstig werk (geraamd 
maar nog geen VV-krediet) niet op te pakken. Het  
gaat in eerste instantie om vernieuwing van een 
roostergoed verwijderaar, zandvanger, slibontwatering 
en e-installaties op vier awzi’s. De kans is daarmee 
groter op correctief onderhoud en overschrijding 
effluentnorm. Maar met deze van €35 mln. blijft  
€415 mln. aan budget over voor de periode 2021-
2030. Dit komt neer op €41,5 mln. per jaar voor het 
op orde houden en brengen van de assets. Bij het  
uitwerken van de midterm in het MJP zal de besparing 
als taakstelling gelden voor het programma en zal 
steeds opnieuw beoordeeld worden welke projecten 
er prioriteit hebben om opgestart te worden en welke 
projecten een lagere prioriteit hebben. Aan de VV  
leggen we de keuze voor hoe we het programma 
waterketen het beste kunnen doorlichten. Dit gebeurt 
aan de hand van een bestuursopdracht die in de VV 
wordt vastgesteld. Dit is belangrijk bij de invulling van 
de taakstellende besparing en de prioritering binnen 
het programma.

2.  In 2023 en 2024 pakken we geen nieuwe riool-
persgemalen voor renovatie en nieuwbouw. We 
accepteren daarmee een grotere kans op storingen/
overstort en correctief onderhoud en dat onze  
systemen later energiezuiniger zijn. 
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3.  We houden ons doel overeind om energieneutraal te 
worden. Maar in plaats van 2025 nemen we iets meer 
de tijd en verleggen ons tijdspad naar uiterlijk 2030. 
Dit biedt kansen voor Rijnland om het energiebeleid 
effectiever en doelmatiger uit te voeren. Er is meer  
tijd om energie te besparen en om innovatievere/ 
complexere projecten op te pakken zoals aquathermie 
en/of een regionale vergister. We houden de techniek 
goed in de gaten. In het huidige uitvoeringsprogramma 
is in 2020 een prioritering gemaakt voor kansrijke 
locaties zon en wind waarbij een belangrijk criterium 
“realiseerbaarheid voor 2025” was. Door te schuiven 
naar uiterlijk 2030 zijn ook locaties mogelijk die ruim-
telijk en/of financieel aantrekkelijker zijn dan degene 
die nu worden voorbereid. We maken hiervoor nog 
deze bestuursperiode (streven voorjaar 2022) een 
nieuw uitvoeringsprogramma (met dus een flexibel 
deel). We houden vast aan de no-regret maatregelen 
zonne-energie bij Bodegraven en op twee locaties  
bij Alphen aan den Rijn. Keerzijde van het verschuiven 
in tijd is wel dat we achter gaan lopen op de ambities 
van andere waterschappen en dat afspraken die zijn 
gemaakt op basis van energieneutraliteit in 2025  
niet realiseerbaar zullen zijn. Omdat energie besparen 
in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van  
ons doel energieneutraliteit, houden we hier bij alle  
investeringsafwegingen rekening mee. 

4. I n deze bestuursperiode wilden we op twee afvalwater-
zuiveringslocaties een 4e zuiveringstrap realiseren 
voor het verwijderen van micro-plastics, andere  
opkomende stoffen en medicijnresten. Dit is geen 
wettelijke taak. We kiezen ervoor voorlopig af te zien 
van een tweede locatie. De 4e zuiveringstrap bouwen 
we in 2021 op Leiden-Noord. We gaan met de sector 
in gesprek of zij aan de bron meer kunnen doen.

BOD
1.  Voor BOD kiezen we ervoor om naast een besparing 

op de exploitatiebudgetten een extra besparing op 
personeel te zetten. Dit resulteert in een (gecorrigeerde) 
besparing op exploitatiebudgetten van €0,5 mln. per 
jaar en op personeel een besparing van €0,2 mln.  
in 2022, oplopend tot structureel €0,5 mln. per jaar 
vanaf 2025.

2.  De bezuiniging ICT laten we achterwege. Voor ICT 
moeten we een grote inhaalslag maken, zowel op  
kantoor als in procesautomatisering en daarnaast moet 
er geïnvesteerd worden om de door de Rijksoverheid 
geëiste BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 
niveau 4 te behalen en te behouden. Het is nu al  
passen en meten om de benodigde noodzakelijke 
stappen te zetten. 

3.  We besparen op personeelslasten oplopend van  
€1,7 mln. in 2024 tot €3,5 mln. structureel vanaf 
2025. We doen dit door in 2024 en 2025 de jaarlijkse 
indexering 2,5% (stijging cao/sociale lasten) te  
bevriezen. Dat betekent sturen op instroom,  
vervanging uitstroom ouder (duurder) personeel  
door jongere, relatief goedkopere instroom. 
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Besparingen € mln t.o.v. MJP 2021-2024 Exploitatie Investeringen, bruto
Programma / besparing Optie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tot. 2021 2022 2023 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tot.
Waterveiligheid
Primaire keringen M -0,7 -2,3 -3,4 -6,3
Regionale keringen M -1,6 -1,6 -1,7 -1,2 1,6 1,6 1,7 1,2 0
Voldoende water
SSA’s L- -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 - 1,0
Baggeren (inzet pos.res. JR 20) H- 2,1 -10 -10 1,5 -16,5
Boezem- en poldergemalen, peilbeheer en wateroverlast L/H  -0,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -10,2
Schoon en Gezond water
KRW, emissies en vervuiling var -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -1,0
Schutsluizen en afstoten assets H -0,4 -0,3 -0,2 0,4 0,3 0,2 0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -3,0

Waterketen
Awtg en awtl L +pm +pm -0,5 -1,0 -2,5 -2,0 -6,0

Awzi M -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -5 -35
Verduurzaming M -0,5 -1 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -3 -3 -17,5
Nieuwe stoffen H -0,5 -1 -2 -0,5 -4,0
BOD en personeel
BOD algemeen: personeel en overig exploitatie H -0,2 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -8
BOD ID (ICT) -
Personele lasten M -1,7 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -23
Actuele ontwikkelingen
Positief resultaat JR2020 AO -2,1
Energiebelasting, lagere kosten AO -0,5 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -19
Totaal
Exploitatie, excl. kap.lasten -0,5 -12,7 -13,1 -3,3 -6,5 -6,5 -6,5 -6,1 -6,2 -6,3 -68 0 -6 -10 -14 -12 -8 -8 -8 -9 -10 -84
Kapitaallasten 0 0 -0,5 -1,2 -2,3 -3,1 -3,7 -4,3 -4,9 -5,5 -26
Totaal vermindering -0,5 -13 -14 -5 -9 -10 -10 -10 -11 -12 -93

Effecten
Bij lastendrukstijging 4,7% 1,9% 1,9% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Hoogte investeringsvolume bruto excl baggeren gem.
Ruimte/tekort egalisatiereserve 24,7 16,4 8,7 0,3 -7,7 -14,0 -17,9 Huidig 123 118 119 119 107 106 82 82 78 104

Na keuzes 117 108 105 107 99 98 74 73 68 94
Met deze mix van besparingen is een lastendrukstijging mogelijk van max. 2,5% per jaar in de volgende bestuursperiode 
2024 t/m 2027. Schuld komt uit op: absoluut 2024: 703 mln euro, (conform coalitieakkoord) en relatief 2027: 303%  
(net iets boven lijn 300%) en 2028: 295%, daarna dalend.
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Besparingen € mln t.o.v. MJP 2021-2024 Exploitatie Investeringen, bruto
Programma / besparing Optie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tot. 2021 2022 2023 2024  2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tot.
Waterveiligheid
Primaire keringen M -0,7 -2,3 -3,4 -6,3
Regionale keringen M -1,6 -1,6 -1,7 -1,2 1,6 1,6 1,7 1,2 0
Voldoende water
SSA’s L- -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 - 1,0
Baggeren (inzet pos.res. JR 20) H- 2,1 -10 -10 1,5 -16,5
Boezem- en poldergemalen, peilbeheer en wateroverlast L/H  -0,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -10,2
Schoon en Gezond water
KRW, emissies en vervuiling var -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -1,0
Schutsluizen en afstoten assets H -0,4 -0,3 -0,2 0,4 0,3 0,2 0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -3,0

Waterketen
Awtg en awtl L +pm +pm -0,5 -1,0 -2,5 -2,0 -6,0

Awzi M -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -5 -35
Verduurzaming M -0,5 -1 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -3 -3 -17,5
Nieuwe stoffen H -0,5 -1 -2 -0,5 -4,0
BOD en personeel
BOD algemeen: personeel en overig exploitatie H -0,2 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -8
BOD ID (ICT) -
Personele lasten M -1,7 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -23
Actuele ontwikkelingen
Positief resultaat JR2020 AO -2,1
Energiebelasting, lagere kosten AO -0,5 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -19
Totaal
Exploitatie, excl. kap.lasten -0,5 -12,7 -13,1 -3,3 -6,5 -6,5 -6,5 -6,1 -6,2 -6,3 -68 0 -6 -10 -14 -12 -8 -8 -8 -9 -10 -84
Kapitaallasten 0 0 -0,5 -1,2 -2,3 -3,1 -3,7 -4,3 -4,9 -5,5 -26
Totaal vermindering -0,5 -13 -14 -5 -9 -10 -10 -10 -11 -12 -93

Effecten
Bij lastendrukstijging 4,7% 1,9% 1,9% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Hoogte investeringsvolume bruto excl baggeren gem.
Ruimte/tekort egalisatiereserve 24,7 16,4 8,7 0,3 -7,7 -14,0 -17,9 Huidig 123 118 119 119 107 106 82 82 78 104

Na keuzes 117 108 105 107 99 98 74 73 68 94
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Grafisch ontwerp: Ratio Design

“Water is een cruciale factor in 
discussies over klimaatadaptatie, 
energie, circulaire economie, 
woningbouw, bodemdaling en  
biodiversiteit”
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