
Water Natuurlijk Delfland 
Nieuwsbrief 7, Oktober 2013

Milieuregels worden meestal niet nageleefd
In 2012 werden de milieuregels door een meerderheid van de bedrijven in de gemeente 
Westland niet nageleefd. In het jaarverslag 2012 Milieu, Toezicht en Handhaving C.S. van de 
Gemeente Westland staan onthutsende cijfers: Het naleefgedrag van categorie 4 bedrijven (bijv. 
fabrieken met vleeswerking, groenten- en fruitconserven, melkproducten, zetmeel, mengvoeder, 
farmaceutische grondstoffen, beton, gips) is 25%!!! 

Het naleefgedrag in de glastuinbouw is slechts 30%!! (categorie 3). 
Ook andere categorieën bedrijven leven de milieuregels niet graag 
na zoals  bijvoorbeeld de tankstations, daar voldeed geen enkel 
bedrijf aan de regels omdat “de hoeveelheid aan milieuregels en de 
complexiteit hiervan de naleving lastig maakt”. Ook zou de 
economische crisis een oorzaak zijn.
Water Natuurlijk maakt zich ernstige zorgen over de lakse naleving 
van de regels en de mogelijke gevolgen voor de natuur en 
waterkwaliteit. Water Natuurlijk zal het bestuur van Delfland vragen 
om in contact te treden met de gemeente Westland om de naleving 
van de regels te verbeteren.

Lars Nanninga, lid algemeen bestuur Water Natuurlijk Delfland, commissie Waterkwaliteit

Betere waterkwaliteit!     
Water Natuurlijk is erg gespitst op het naleven van de kaderrichtlijn water. Het bestuur van 
Delfland heeft de uitgangspunten voor het nieuwe deelstroomgebiedplan voor de Kader Richtlijn 
Water (KRW) vastgesteld. 

Sneller, schoner en beter
De Kader Richtlijn Water is een Europese richtlijn die nationaal 
ingevuld wordt. Die Europese benadering is niet het enige 
nieuwe: – De KRW is een resultaatverplichting, bedoeld als 
stok achter de deur. Goed voorbeeld is dat er nu hard gewerkt 
wordt aan de verbetering van de chemische waterkwaliteit 
door aansluiting van de glastuinbouw op het riool. 
– Nieuw is ook dat we oppervlaktewater niet alleen beoordelen 
op de chemie, maar ook op de ecologie, zo zijn er de 
afgelopen tijd veel natuurvriendelijke oevers aangelegd.
– Ook vis maakt nu formeel deel uit van de waterkwaliteit.
– En tot slot zijn het niet alleen de waterschappen die 
maatregelen nemen, maar ook de gemeenten, provincies en 
het rijk. 

Voor iedereen, door iedereen
Een betere chemische kwaliteit (minder stikstof, fosfaat, bestrijdingsmiddelen) moet uiteindelijk 
leiden tot minder kroos, minder blauwalgen, minder dode vissen, minder stank. Dergelijke 
waternatuur is  genieten als je daar langs vaart, of fietst, wandelt of – als het weer meezit – 
schaatst. En de aanpak van knelpunten voor de vis is essentieel voor een evenwichtige visstand, 
maar ook sportvissers en beroepsvissers zijn hier blij mee. 
Iedereen kan een steentje bijdragen, want er komen ook ongewenste stoffen in het water door 
eendjes voeren, gebruik van lokvoer door sportvissers, het niet gebruiken van toiletten bij 
waterspeeltuinen, enz. Zeker in een gebied waar veel mensen wonen, helpen alle kleine beetjes.

Dit is een ingekorte versie van het artikel van Ingrid Ter Woorst, lid Dagelijks Bestuur Water 
Natuurlijk Delfland, Portefeuillehouder Waterkwaliteit. Lees hier het volledige artikel.
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Waterleven bedreigd door lozingen

Glasaal, gevangen bij gemaal Schoute bij 
Scheveningen

http://waternatuurlijk.nl/delfland/?p=566
http://waternatuurlijk.nl/delfland/?p=568
http://waternatuurlijk.nl/delfland/
http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2013/10/Artikel-Ingrid-ter-Woorst-Niewsbrief-WND-7.pdf


Kustversterking Scheveningen
Een groot project voor Delfland was de noodzakelijke kustversterking in 
Scheveningen.
In eerste instantie keken wij als groene waterschappers – voorlopers van Water Natuurlijk 
Delfland – kritisch naar een oplossing waarbij een nieuwe dijk werd geprojecteerd. Het plan van 
de Spaanse architect De Solà-Morales – waarin een nieuwe dijk – zag er echter prachtig uit 

waarbij vele functies werden gecombineerd. En 
door verbreding en verhoging van het strand, 
hoefde de dijk ook niet erg hoog te worden. Op 
de dijk kwam een brede boulevard met volop 
ruimte voor voetgangers, fietsers en skaters. 
Daarnaast een rijbaan voor auto's en 
parkeerplaatsen. Via de boulevard zouden 
Scheveningen-Bad, -Dorp en -Haven op een 
elegante manier aan elkaar worden verbonden. 
Een interessant voorstel waarmee de groene 
waterschappers in november 2008 akkoord 

gingen.  
De combinatie van dijk-in-boulevard en de structuur van wegen en gebouwen in de zone aan de 
landzijde hebben hoge eisen gesteld aan de techniek van uitvoering. In 2012 was de dijk klaar; in 
2013 is de boulevard gereedgekomen. Het resultaat is bijzonder: veilig, fraai om te zien en 
ruimschoots mogelijkheden biedend voor toerisme en recreatie. Er is gelet op de toegankelijkheid 
voor mensen met een lichamelijke beperking en bepaalde constructies en beelden maken het 
geheel speels.
Een voorbeeld van goede samenwerking van het hoogheemraadschap Delfland, de gemeente 
Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

Jeannine Engels, lid algemeen bestuur Delfland, commissie Waterveiligheid
Zie ook   www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Nieuwe-Boulevard-Scheveningen-11.htm  

Water Natuurlijk keurt monstersalaris   Nederlandse Waterschapsbank   af   
Water Natuurlijk Delfland vindt het salaris van € 400.000 voor bankiers van de kleine 
Waterschapsbank veel te hoog. De bank 'van en voor de Nederlandse 
overheid' zou voor zijn bestuurders de Balkenendenorm     moeten 
hanteren. Water Natuurlijk heeft aan de Dijkgraaf en het Dagelijks 
Bestuur gevraagd om actie te ondernemen. De Waterschappen zijn 
aandeelhouder van de Waterschapsbank en zouden via die weg invloed 
moeten uitoefenen om de salarissen te verlagen.

Verlaging kosten burgers, kwijtscheldingsbeleid blijft 
overeind
Water Natuurlijk heeft zich ingezet om de kosten voor de inwoners van 
Delfland te verlagen door de verhouding tussen de verschillende 
groepen belastingbetalers (bedrijven, inwoners) aan te passen. Dit is in geringe
mate gelukt namelijk met 3%. Dit betekent dat bedrijven iets meer gaan betalen en huurders en 
huiseigenaren iets minder. Een goed begin! Ook het kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een 
minimaal inkomen (inclusief ZZP-ers) is voor de komende jaren veilig gesteld. Mensen (incl.  
ondernemers) met een inkomen beneden bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van de belastingen van het Waterschap. Ondanks de toename van het aantal 
aanvragen vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat mensen met de allerlaagste inkomens 
ondersteund worden. Er is afgesproken dat het kwijtscheldingsbeleid tot de verkiezingen in 2015 
in zijn huidige vorm blijft bestaan.

Ben van der Velde, lid algemeen bestuur Delfland, commissie BOB (Bestuur, Organisatie en 
Bedrijfsvoering)
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NWB Bank, Rooseveltplantsoen 3, 
Den Haag
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