
                               
 
Ridderkerk, 21 december 2019  
 

VVD Waterschap Hollandse Delta 

Welkom Liberale vrienden! Dit is onze tweede nieuwsbrief in de bestuursperiode 2019-2023 van het  
Waterschap Hollandse Delta. Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door naar de leden in uw lokaal 

netwerk en naar andere belangstellenden. Veel leesplezier! 
 
 

Op weg naar een VV breed programma: Bestuursprogramma. 
In onze vorige nieuwbrief hebben wij u gerapporteerd over het traject van een VV breed 
programma. Na het zomerreces is dit programma hernoemd in: 
Bestuursprogramma 2019-2023. 
Het Bestuursprogramma 2019-2023 dat uiteindelijk in de VV van 27 november 2019 is 
vastgesteld, is naar de mening van de VVD-fractie WSHD niet concreet genoeg. Twee 
amendementen die de VVD heeft ingediend op het Bestuursprogramma zijn aangenomen. 
Het betreft de amendementen over Kader Richtlijn Water en over voldoende zoetwater 
beschikbaarheid. 
 
VVD Waterschap Hollandse Delta kritisch op Kader Richtlijn Water 
Om meer duidelijkheid te krijgen op het focuspunt schoon water in het Bestuursprogramma 
voor de komende periode heeft de VVD waterschap Hollandse Delta een amendement met 
de volgende aanscherping ingediend:  
“in 2020 voert het waterschap Hollandse Delta zo mogelijk samen met andere 
waterschappen een onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
genomen KRW maatregelen;  
De resultaten van het onderzoek worden ingebracht bij de nationale en internationale 
discussies over de KRW en in het eigen investeringsprogramma.” 
 

VVD Waterschap Hollandse Delta stelt zoetwater veilig 
Beschikbaarheid van voldoende zoet water is van zeer groot belang voor bewoners, bedrijven, en voor 
flora en fauna in het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta. Ook door de inwoners en 
bedrijven van het werkgebied van waterschap Hollandse Delta wordt steeds vaker aandacht gevraagd 
voor voldoende zoet water. Dat de algemene vergadering van het waterschap Hollandse Delta daar in 
de komende bestuursperiode "een discussie over wilde  voeren" ging de fractie van de VVD niet ver 
genoeg. De VVD-fractie WSHD vindt dat de inzet van het waterschap Hollandse Delta moet zijn: “de 
beschikbaarheid van zoet water in het beheersgebied maximaal te borgen”. Het amendement is 
overgenomen en het zoetwater veilig gesteld. 

 
Een motie van de VVD-fractie WSHD in de vergadering van 27 november om als 
Waterschap het standpunt in te nemen “Krammer Volkerak zoet” heeft het ondanks  
ondersteuning van diverse partijen helaas niet gehaald. Zeer opvallend was dat de 
heemraden van de fracties Ongebouwd en Gebouwd tegen het standpunt van hun eigen 
fracties stemden. 
 
 



                               
 
 
BEGROTING 2020: College D&H onder curatele, College moet in maart onderbouwing 

leveren  
 
Voor het zomerreces 2019 had het College van D&H gemeld dat de belastingen van WSHD 
in 2020 zouden worden verhoogd met 25%. Door de reserves aan te spreken en het 
weerstandsvermogen te verlagen werd dit onder grote druk van o.a. de VVD terug gebracht 
naar aanvankelijk 15% en uiteindelijk tot ongeveer 10%. De VVD WSHD had al laten weten 
dat zij het programma voor 2020 te ambitieus en niet realistisch vond en dat zij hier niet mee 
kon leven. De VVD weet dat er veel moet gebeuren maar er moet wel realistisch begroot 
worden - en niet onnodig veel geld worden opgehaald bij belastingbetalers.  
 
Op de agenda van de VV vergadering van 27 november  stond ook de begroting 2020. 
Twee dagen vóór de behandeling werden alle fractieleden met spoed naar een ingelaste 
vergadering geroepen. De mededeling was: “naar alle waarschijnlijkheid wordt een 
aanzienlijk deel van de projecten niet conform de planning in 2019 afgerond en ontstaat zo 
een overschot van 10-15 miljoen.” Vervolgens werden 3 varianten getoond van belasting 
verhoging waarbij dijkgraaf en heemraden een voorkeur hadden voor variant 2 met een 
verhoging van ongeveer 6,5%. Onderbouwing waarom de voorkeur uitging naar variant 2 en 
niet naar 1 of 3 is ondanks onze vragen niet gegeven. In de vergadering van 27 november is 
besloten de begrotingsbehandeling uit te stellen tot 10 december 2019. Op 10 december is 
tijdens de behandeling van de begroting 2020 mede door de VVD een amendement 
ingediend dat het college verplicht de begroting 2020 opnieuw met het algemeen bestuur te 
bespreken en zo nodig aan te passen. Dit amendement is met algemene stemmen 
aangenomen. Met deze extra voorwaarde heeft de VVD-fractie ingestemd met de begroting 
2020. 
 
Overdracht wegen 
In 2018 is een principe-besluit genomen dat het waterschap de wegen wil overdragen aan de 
gemeenten en daartoe een verkenning in gang te zetten. De VV inclusief VVD heeft het 
nieuwe college er in 2019 meerdere keren op gewezen dat dit besluit nog gold. Dijkgraaf en 
Heemraden meldden op zeker moment dat zij een brief naar de betreffende gemeenten 
gezonden hadden dat van overdracht geen sprake meer kon zijn. De VVD WSHD vond dit 
erg voorbarig omdat de VV hierin niet was gehoord, de VV moest het bericht van D&H uit de 
krant vernemen. In de VV vergadering van 27 november zou een nieuw voorstel komen 
vanuit Heemraad Wegen. Dit voorstel is mede door weerstand van de VVD teruggenomen 
door de Heemraad en er komt een nieuw voorstel. Wordt vervolgd. 
 
Heeft u vragen, laat het ons weten! 
 
De VVD fractie stelt regelmatig vragen aan het College over allerlei zaken die ons bezig 
houden. Voorbeelden zijn vragen over de verkeersveiligheid, aanpak wegen, bomen 
Oostflakkee, woningbouw etc. Laat het ons weten wanneer u een kwestie heeft of kom op 
ons spreekuur! 
 



                               
 
 
 
 
Wij zoeken contact met u! 
Heeft u zaken die we bij het waterschap aan de orde moeten stellen of wilt u iets met ons 
bespreken? Meld het bij onze fractie!  
Na de Hoeksche Waard is op 13 januari van 20.00 tot 21.00 het spreekuur in het stadhuis 
van Rotterdam.  
 
 
Contactgegevens fractie 
f.vanoorschot@wshd.nl  
c.verbaas@wshd.nl 
t.peeterman@wshd.nl  
t.vanditmars@wshd.nl  
 
 
Data fractievergaderingen, commissies en VV 2020 
22 januari  20.15u fractievergadering  plaats: ntb 
27 januari  14.00u cie Water  
28 januari  14.00u cie WWV 
29 januari  14.00u cie MBH  
12 februari 18.00u fractievergadering bij WSHD  

     19.00u VV  
 

 4  maart 20.15u fractievergadering  plaats: ntb  
 9  maart 14.00u cie Water  
10 maart 14.00u cie WWV  
11 maart 14.00u cie MBH  
25 maart 18.00u fractievergadering bij WSHD      
       19.00u VV 
 
14 april  20.15u fractievergadering  plaats : ntb 
20 april  14.00u cie Water 
21 april  14.00u cie WWV 
22 april  14.00u cie MBH 
  6 mei  18.00u fractievergadering bij WSHD 
       19.00u VV  
 
 3 juni  20.15u fractievergadering  plaats : ntb 
 8 juni  14.00u cie Water 
 9 juni  14.00u cie WWV 
10 juni  14.00u cie MBH 
24 juni  18.00u fractievergadering bij WSHD 
       19.00u VV 
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Vervolg data fractievergaderingen 2020: 
 
23 september  20.15u fractievergadering  plaats : ntb 
28 september  14.00u cie Water 
29 september  14.00u cie WWV 
30 september  14.00u cie MBH 
14 oktober  18.00u fractievergadering bij WSHD 
        19.00u VV 
 
  4 november  20.15u fractievergadering  plaats : ntb 
  9 november  14.00u cie Water 
10 november  14.00u cie WWV 
11 november  14.00u cie MBH 
25 november  18.00u fractievergadering bij WSHD 
        19.00u VV 
 
 

 

De fractie van VVD Waterschap Hollandse Delta wenst u 

    FIJNE KERSTDAGEN  

         EN 

   EEN GELUKKIG, LIBERAAL 2020! 

 

 

 

 

 

Volg ons op Facebook: VVD Waterschap Hollandse Delta  

Contactadres fractie: fractie@hollandsedelta.vvd.nl 


