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Op de bres voor de Haagse paling
Door Lars Nanninga, fractielid van Water Natuurlijk Delfland.
Water Natuurlijk Delfland zet zich in voor schoon water in onze sloten en kanalen. Schoon water
is een voorwaarde voor zwemwater en gezonde vis, en dat is wat we willen. Helaas zorgen
stuwen en gemalen er voor dat vis niet van sloot naar sloot kan zwemmen en dat is voor o.a. de
paling van levensbelang. Zo komt jonge paling (glasaal) vanuit zee niet voorbij de Scheveningse
haven en kan niet verder dan Gemaal Schouten, voorheen Gemaal Scheveningen. (Bron:
Sportvisserij Nederland)
Paling en ooievaar
Water Natuurlijk wil dat de gemalen en stuwen vispasseerbaar worden zodat o.a. de met
uitsterven bedreigde paling weer makkelijk het Haagse gebied in kan trekken. De eerste plannen
om Gemaal Schouten aan te passen zijn gereed en wellicht zien we straks de Haagse ooievaar
aan de Hofvijver met een paling in zijn bek zoals in het Haagse
Stadswapen.
Een ander probleem is dat gemalen letterlijk de vis vermalen met
de schoepen van de pompen. De Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (www.stowa.nl) deed hier onderzoek
naar. Gelukkig blijken de meeste Delflandse gemalen de vissen
niet te beschadigen.
Water Natuurlijk wil dat de gemalen zo snel mogelijk worden aangepast zodat de vis niet langer
in de maling wordt genomen. Water Natuurlijk wil dat Delfland zich aan de regels houdt die over
de vrije doorgang van vis zijn vastgelegd in de Benelux Beschikking 'Vrije Vismigratie' 1996.

Goed waterbeheer begint bij je zelf!
Dit is een samenvatting van het artikel van Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad voor Water
Natuurlijk Delfland. Lees hier het volledige artikel.
Afgelopen tijd hebben verschillende delen van Nederland weer wateroverlast ondervonden. Na
de eerste wateroverlast eind jaren 90 heeft het hoogheemraadschap van Delfland veel
geïnvesteerd in het verbreden van watergangen en extra sterke pompen
waardoor de gemalen het water sneller weg kunnen pompen. De gemeente
houdt bij het vernieuwen van riool ook rekening met klimaatverandering
door gescheiden stelsels aan te leggen, waardoor het regenwater het riool
minder belast. Zo ook in mijn straat, maar waar ging het dan fout? En wie
kan daar wat aan doen?
Regenton
Over het algemeen is het zo dat door de klimaatverandering er intensere
buien kunnen optreden die langer kunnen blijven hangen. Maar dat wil niet
zeggen dat er niets is te doen aan de wateroverlast. Want, zoals de slogan
luidt: een beter milieu begint bij jezelf en dat geldt ook voor waterbeheer. Ik
heb zelf mijn tuin bewust niet aangesloten op het riool, zodat het rioolstelsel minder belast wordt
met regenwater. Ook heb ik mijn tuin niet helemaal verhard zodat het water na een bui snel de
grond in zakt. Verder heb ik een regenton in de tuin, die de eerste regen opvangt.

Belangrijke politieke besluitvorming
Dit is een samenvatting van het artikel van Ben van der Velde, fractievoorzitter van
Water Natuurlijk Delfland. Lees hier het volledige artikel.
Net als bij de andere overheden kent het Hoogheemraadschap de begroting, de
meerjarenraming, de rekening en het jaarverslag en de kadernota. Naast de financiële nota's zijn
er ook inhoudelijke plannen en richtlijnen waaraan het waterschap dient te voldoen.
Onafhankelijke positie Waterschappen
De inkomsten die het Hoogheemraadschap in de begroting en de meerjarenraming presenteert,
zijn afkomstig van heffingen die het waterschap zelf int. Doel is investeringen en exploitatie van
Schoon Water, Voldoende Water, Stevige Dijken en Gezuiverd Afvalwater.
In de begroting van 2010 stond een tekort van 30 miljoen euro, terwijl ook een jaarlijkse
investering van ca. 90 miljoen was afgesproken, voor o.a. droge voeten en de waterkwaliteit. Om
dit allemaal te kunnen bekostigen zijn de waterschapstarieven sterk verhoogd.
Verantwoording, stijgende lijn
In het voorjaar verantwoordt het Hoogheemraadschap in de Rekening en het
Jaarverslag de uitvoering. Zijn de voornemens uitgevoerd zoals aangekondigd
en begroot? Financiële en operationele processen zijn volgens de Verenigde
Vergadering ondanks de stijgende lijn, nog niet onder controle.
In de Kadernota (voorheen Voorjaarsnota) worden de beleidsvoornemens
gepresenteerd. Hierin is onder meer een bezuinigingsmotie van 18 miljoen
verwerkt en is gebleken dat sommige investeringen binnen de exploitatie
thuishoren. In het programma ‘Schoon Water’ dreigen de minimale
inspanningsverplichtingen te worden geschrapt.

Kustbeleid van het Hoogheemraadschap Delfland
Dit is een samenvatting van het artikel van Jeannine Engels, Fractielid van Water Natuurlijk
Delfland. Lees hier het volledige artikel.
Een aantal jaren geleden is vastgesteld, dat de Nederlandse kust een aantal 'Zwakke Schakels'
kent, plekken waar de kustwering op de lange termijn onvoldoende bescherming biedt. Zo ook in
het gebied van hoogheemraadschap Delfland, met name bij Ter Heijde, Kijkduin en
Scheveningen. Bij de vaststelling van de plannen hebben het rijk, de provincie Zuid Holland, de
gemeenten Den Haag, Westland en Rotterdam (ten behoeve van Hoek van Holland) hun inbreng
geleverd en eisen gesteld. Daarbij traden naast het gemeenschappelijke belang – een veilige
kust – tegenstrijdige deelbelangen op.
Veiligheid, Natuur en recreatie
Spanningsvelden tussen de uitdagingen die de gemeenten willen
realiseren en de veiligheid en natuur zijn er steeds. Zo wilde
Hoogheemraadschap Delfland de duinen vóór de boulevard in
Kijkduin vanwege de veiligheid verbreden met 50 meter. Den Haag
wilde niet verder gaan dan 30 meter om het zicht vanaf de boulevard
op de zee te behouden.
Water Natuurlijk Delfland vindt de natuurcompensatie, zoals bij 's
Gravenzande, een goede zaak. Er is wel kritiek van recreanten: “Wat hebben we er aan, we
mogen er niet eens in”. Vanuit de natuurorganisaties is er protest tegen een deel van de extra
geplande strandopgangen en voetpaden en een tweede fietspad door de duinen vanwege de
verstorende invloed op de natuur. Daarnaast lijken het Masterplan Kijkduin en de gewenste
opwaardering van de camping in Monster de beschermingszône van de waterkering te negeren.

