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Word ook lid van Water Natuurlijk!
Dit is een korte versie van het artikel van Ben van der Velde, fractievoorzitter van Water  
Natuurlijk Delfland. Lees hier het volledige artikel.

Als je deze nieuwsbrief onder ogen krijgt kan het zijn dat het gedoe over uitstel van de 
Waterschapsverkiezingen en de beslissing over de directe dan wel indirecte verkiezingen hun 
beslag hebben gekregen en achter de rug zijn. Maar het kan ook dat de discussie daarover nog 
in alle hevigheid woedt. Ook de discussie over het verminderen van het aantal bestuursleden in 

waterschapsland houdt de gemoederen bezig. 

Spannende tijd
Voor de één zal het een worst zijn of er directe of indirecte verkiezingen 
gehouden worden, als de geborgde zetels maar in stand blijven. Terwijl 
de ander eigenlijk van de geborgde zetels af wil en de directe 
verkiezingen van het grootste belang zijn. Over uitstel van de 
verkiezingen is weinig meningsverschil, en verkiezingen samen met de 
gemeenteraadsverkiezingen zullen een gunstig effect hebben op de 
opkomst. 
Water Natuurlijk Delfland mengt zich middels moties en schriftelijke 

vragen ook in de strijd en is voor directe verkiezingen, het liefst dit jaar nog. Water Natuurlijk 
Delfland is voor het verminderen van het aantal leden van de Verenigde Vergadering en voor het 
afschaffen van de geborgde zetels. Om dat geluid nog luider te laten horen is het van groot 
belang dat Water Natuurlijk, de groene partij met hart voor blauw, groter groeit. En dat is zeker 
mogelijk als jij ook lid of donateur wordt. Kijk op www.waternatuurlijk.nl en word lid of donateur! 

Delfland op weg naar best gerioleerde gebied van Europa
Dit is een korte versie van het artikel van Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad voor Water Natuurlijk  
Delfland. Lees hier het volledige artikel.

Juist (nu) aansluiten
Op dit moment wordt er keihard gewerkt om de glastuinbouwbedrijven op het riool aangesloten te 
krijgen. Nu in de gemeente Westland de rioolaanleg voltooid is, 
en de gemeente Lansingerland dit jaar ook klaar hoopt te zijn, 
kunnen er echt 'meters' worden gemaakt. Ook wordt 
gecontroleerd of elke aansluiting wel juist is. 

Samen aan de slag
Om dit jaar inderdaad een grote slag te kunnen maken, zet 
iedereen zijn schouders eronder: het hoogheemraadschap van 
Delfland samen met de betrokken gemeenten en de 
glastuinbouwsector (LTO Glaskracht). Het streven is dat in 2012 
tenminste 90 % van de glastuinbouwbedrijven aangesloten is. Eigenlijk streven we natuurlijk naar 
100 % aansluiting, maar dat is nu feitelijk niet haalbaar, omdat het bijvoorbeeld  technisch niet 
mogelijk is of omdat het glastuinbouwbedrijf binnen afzienbare tijd plaats maakt voor 
woningbouw. Het is goed om te zien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid ziet en neemt voor 
een goede waterkwaliteit. Dan kan Delfland aan de Europese Kaderrichtlijn Water voldoen en het 
is goed voor het duurzame imago van de glastuinbouw. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat 
planten, dieren en mensen kunnen genieten van schoner water. Dus ja, om met de titel van het 
stuk te eindigen: het zou dus uiteindelijk heel goed zo kunnen zijn dat Delfland inderdaad het 
best gerioleerde gebied van Europa wordt. Dat moet ook wel, want we zijn wellicht ook wel het 
dichtst bevolkte gebied van Europa. Wordt vervolgd!

http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2012/02/nieuwsbrief-4-volledige-tekst-Ben-van-der-Velde-word-lid.pdf
http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2012/03/versie-2-volledige-tekst-Ingrid-ter-Woorst-riolering-Delfland.pdf
http://waternatuurlijk.nl/meer-wn/wordt-lid-of-donateur/


Natuurbeheer als dagbesteding
Dit is een korte versie van het artikel van Jeannine Engels, Fractielid van Water Natuurlijk  
Delfland. Lees hier het volledige artikel.

In het najaar van 2011 is er een proef gestart van het hoogheemraadschap van Delfland samen 
met de zorginstelling 's Heeren Loo – een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Monster – om samen te werken aan het herstel van grijze duinen. De proef vindt 
plaats in de duinen vlakbij De Banken, een natuurgebiedje achter de 's Gravenzandse kust. In 
een vroeg stadium zijn vrijwilligers van Stichting Duinbehoud en de Vrienden van de Banken 
betrokken.

Landgeiten
Vanuit de Provincie Zuid-Holland lag er een opgave voor Delfland om één hectare grijs duin te 
verbeteren. De gebruikelijke wijze om duindoornstruweel te verwijderen is machinaal. In het 
overleg met in de natuur geïnteresseerde vrijwilligers ontstond het idee om handmatig de 
duindoorns te verwijderen. Bij een handmatige aanpak wordt 
verwacht dat natuurherstel sneller zal plaatsvinden. 
Gedurende een half jaar verwijderen cliënten van 
Zorgboerderij Willemshoeve met handzaag en stokschaar 
het duindoornstruweel. Vervolgens maken zij van het 
snoeihout veekralen waarbinnen een aantal landgeiten de 
opnieuw opkomende duindoorns begrazen. Tot nu toe zijn 
de bevindingen zeer positief. De cliënten ervaren de nieuwe 
dagbesteding als een welkome afwisseling op hun 
dagelijkse werkzaamheden. Wat de geiten betreft: zij 
hebben geen last van de wisselende weersomstandigheden, 
zij eten goed van de duindoorns en blijven goed op gewicht. Alle reden dus om het project voort 
te zetten. Onze fractie Water Natuurlijk Delfland blijft het project met belangstelling volgen.

Nieuwe Westelijke Oeverbinding
Dit is een korte versie van het artikel van Ben van der Velde, fractievoorzitter van Water  
Natuurlijk Delfland. Lees hier het volledige artikel.

“Daar gaan we niet over”
Als er zaken over Ruimtelijke Ordening aan de orde komen is “daar gaan we niet over” steevast 
het antwoord van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) van Delfland. Maar grote infrastructurele 
werken hebben grote consequenties voor de waterhuishouding en daar gaan we nu juist weer 
wel over.

Oranje- of Blankenburgtunnel? 
De Nieuwe Westelijke Oeverbinding houdt de gemoederen danig bezig 
en de minister van Verkeer en Waterstaat zal spoedig haar voorkeur 
uitspreken voor één van de twee varianten, de Oranjetunnel bij Hoek 
van Holland en de Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en 
Maassluis. Dat deed zij al eerder maar ze moest van de Tweede 
Kamer haar huiswerk overdoen. Beide varianten hebben grote invloed 
op de waterhuishouding en het is voor Water Natuurlijk Delfland dan 
ook onbegrijpelijk dat D&H weigeren die invloed en de kosten die dat 
met zich mee brengt, inzichtelijk te maken. “We gaan er niet over, eerst 
moet er een beslissing vallen dan gaan we rekenen” is het adagium. 
Maar dat is de omgekeerde wereld. De minister en de Tweede Kamer 

moeten toch ook de waterhuishoudkundige aspecten kunnen meewegen. En volgens Water 
Natuurlijk Delfland moeten ook eerdere investeringen en landschappelijke aspecten meewegen. 
Vooralsnog nemen D&H geen enkel initiatief onder het motto: “Daar gaan we niet over”. Een 
gemiste kans!

http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2012/03/versie-2-volledige-tekst-Jeannine-Engels-natuurbeheer-van-de-duinen.pdf
http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2012/02/nieuwsbrief-4-volledige-tekst-Ben-van-der-Velde-nieuwe-westelijke-oeververbinding.pdf

