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Waterkwaliteit in glastuinbouwgebied Delfland onder de maat
Dit is een korte versie van het artikel van Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad voor Water Natuurlijk
Delfland. Lees hier het volledige artikel.

Imidacloprid en pirimifos-methyl zijn de officiële namen van twee soorten bestrijdingsmiddelen die
we helaas terugvinden in het water in Delfland. Dat blijkt uit het waterkwaliteitsonderzoek
glastuinbouwgebied 2005-2009 dat het Hoogheemraadschap van Delfland heeft uitgevoerd.
Hoofdconclusie van het rapport: de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied van Delfland is
slecht.
Er moet nog veel gebeuren
Er is de afgelopen jaren slechts een beperkte kwaliteitsverbetering opgetreden. Bij de
glastuinbouwsector (gtb) heerst vooral ongeloof:
daar is men juist van mening dat er heel veel is
gedaan op milieugebied. In zekere zin is dat waar.
Tuinders geven aan dat er veel is geïnvesteerd.
Mogelijk zit het probleem juist bij een aantal
uitzonderingen die de waterkwaliteit sterk negatief
beïnvloeden. Er komen overschrijdingen van het
Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) voor tot 3000
keer. Ingrid ter Woorst (als Dagelijks Bestuurslid
bij Hoogheemraadschap Delfland verantwoordelijk
voor de waterkwaliteit): "Willen we in 2015 aan de
kwaliteitsdoelstellingen van de Europese
Kaderrichtlijn Water voldoen, dan moet er nog
veel gebeuren. "Delfland wil deze inspanning samen met de andere verantwoordelijke partijen
leveren en is nu bezig met het schrijven van een Plan van aanpak voor het verbeteren van
chemische waterkwaliteit in glastuinbouwgebied. Bekijk hier het onderzoeksrapport.

Steun voor de melkveehouderij
Dit is een korte versie van het artikel van Ben van der Velde, fractievoorzitter van Water Natuurlijk
Delfland. Lees hier het volledige artikel.

Binnen de fractie van Water Natuurlijk Delfland werd nog even geopperd om bij de
Statenverkiezingen op de SGP te stemmen. Want Tweede Kamerlid Dijkgraaf van de SGP diende
op 13 december 2010 een motie om de onevenredige verhoging van de waterschapsheffing voor
de categorie Ongebouwd (de agrariërs) te herstellen. De motie is unaniem aangenomen. Goed
nieuws voor de melkveehouderij in Midden-Delfland.
Verdubbeling van de lasten
In de Nieuwe Waterschapswet is een andere verdeling van de lasten geregeld. Die
verandering had tot doel dat agrariërs minder waterschapslasten zouden gaan
betalen. In verreweg de meeste Waterschappen pakte dat ook zo uit, maar met
name in het Hoogheemraadschap van Delfland werd het tegendeel bereikt. Een
verdubbeling van de lasten was het geval en dat voor de melkveehouderij die al zo
onder druk staat. Water Natuurlijk Delfland staat in dit geval achter de
melkveehouderij. Deze is immers de pijler onder het behoud van het unieke
veenweidegebied waar de koe nog in de wei mag staan en waar 1,5 miljoen
stedelingen nog rust en ruimte vinden. En het is ook de pijler onder het behoud van
het unieke cultuurhistorisch landschap.

Ontwikkelingen aan de Delflandse kust
Dit is een korte versie van het artikel van Jeannine Engels, Fractielid van Water
Natuurlijk Delfland. Lees hier het volledige artikel.
Kustversterking, zandmotor en Arendsduin
De zwakke schakels in de kustwering tussen Hoek van Holland en Kijkduin
zijn voortvarend verbeterd door verbreding van het strand en de duinen. Er
zijn maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat er geen zout
grondwater in het drinkwaterwingebied en natuurgebied Solleveld
terechtkomt.
De Zandmotor wordt in 2011 aan de zeekant van
het waterwingebied aangelegd. Dit is een
schiereiland dat zo'n 20 jaar voor permanente en
geleidelijke zandaanwas aan de kust zorgt. De
nieuw aanwas van zand kan na een aantal jaren
een stukje nieuwe natuur opleveren. Wat betreft
de recreatie is het gebied van de Zandmotor alleen per fiets en te voet
bereikbaar. Het Hoogheemraadschap Delfland werkt mee aan de
Zandmotor, onze fractie heeft diverse keren aan het college vragen
gesteld over de kustveiligheid en over de veiligheid voor de zwemmers en surfers. Zie ook:
www.kustvisiezuidholland.nl/zandmotor. De werklocatie van Hoogheemraadschap Delfland op
Arendsduin bij 's Gravenzande is sinds enkele jaren opgeheven en het gebiedje wordt
teruggegeven aan de natuur. De gebouwen zijn gesloopt en er worden laagblijvende grassen,
kruiden en mossen geplant.

Direct of Indirect
Dit is een korte versie van het artikel van Ben van der Velde, fractievoorzitter van Water Natuurlijk
Delfland. Lees hier het volledige artikel.

Eigenlijk behoeft het geen betoog, maar de fractie van Water Natuurlijk Delfland heeft zich vanaf
het begin verzet tegen indirecte verkiezingen voor de komende Waterschapsverkiezingen,
waarbij de leden van Gemeenteraden het Waterschapsbestuur kiezen.
Directe verkiezingen omdat o.a.:
• Waterschappen democratisch gelegitimeerd dienen te zijn;
• Legitimatie het best wordt gewaarborgd door gelijktijdig organiseren van de
waterschapsverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen;
• Burgers direct invloed moeten kunnen uitoefenen op de beleidsvorming en
-uitvoering van de waterschapsbesturen;
• De wetgever een afspiegeling van belangengroepen beoogt in het
functioneel bestuur;
• Indirecte verkiezingen afbreuk doen aan de actieve betrokkenheid en een beperking
betekenen van het actieve kiesrecht.

Visbeleid Delfland, evaluatie en inventarisatie
Dit is een inleiding op het artikel van Lars Nanninga, fractielid Water Natuurlijk Delfland. Lees hier
het volledige artikel.

Het hoogheemraadschap van Delfland is sinds 2006 actief bezig met visbeleid. Er wordt gewerkt
aan natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. Ook heeft Delfland in het Waterbeheerplan
2010 – 2015 de ambitie om de belangrijkste barrières voor vismigratie weg te nemen binnen het
gebied van Delfland en tussen de wateren van Delfland en de rijkswateren. Dit zal leiden tot een
verbeterde leefomgeving voor vis binnen Delfland door een toename van vismigratie.

