
 

Beste leden, 

Volgende week zijn de waterschapsverkiezingen. Zo ook voor Delfland. In Elke stem 

telt en met het veranderende klimaat zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit. dit 

bericht willen we graag onze fractie aan u voorstellen. Een korte terugkoppeling 

geven van de campagne en een paar van onze inhoudelijke speerpunten delen voor 

de komende vier jaren. 

Wie zijn wij? 

 

1. Y.L. (Ytzen) Lont 

"Water, de rest komt later." In Nederland is dat letterlijk het geval. Zonder onze 

dijken kunnen we niet functioneren. Zeker in Delfland waar zoveel onder de 

zeespiegel ligt. Waterschapswerk is vaak onzichtbaar maar onmisbaar voor onze 

regio. Zoet en schoon water voor onze sloten en meren waar we in kunnen recreëren 

en waar natuur en landbouw afhankelijk van is. Het is met name van belang dat in 

ons economisch waardevolle en drukke gebied er ruimte voor water blijft. We 

hebben ons afgelopen periode hard gemaakt voor veilig bouwen van nieuwe 

woonwijken en bedrijven. Ook maken we van werk van duurzame ontwikkeling door 

bijvoorbeeld het winnen van warmte, elektriciteit en grondstoffen uit de 

waterzuivering. Op de achtergrond krijgen we veel voor elkaar. Ik hoop dat we de 

komende 4 jaar weer die kans ontvangen.  



 

2. H. (Harm) Roeten 

´Het goede voorbeeld geven én zichtbaar zijn.´ Dat mogen we van een Waterschap 

verwachten!  Het Waterschap Delfland moet dáárom zo snel mogelijk een Klimaat-

bestendig en een Energie-neutraal waterschap worden. De inzet van Wind- en 

Zonne-energie en andere vormen van energie-opwekking, op en bij onze gemalen en 

waterzuiveringen maken dat zichtbaar. Daarnaast is participatie en betrokkenheid 

van inwoners en bedrijven bij het vormgeven van de plannen van het Waterschap 

absoluut een´must´voor draagvlak. Het Waterschap Delfland is pro-actief bij het 

klimaat-bestendig (her-)inrichten van woonwijken. Hier zet ik mij de komende 

periode heel graag voor in. 

 

3. A.J. (Arjan) Grashuis 

'Water: vriend of vijand', is een bekende kreet. Het is echter een vals dilemma. Alsof 

we water alleen maar zorgeloos kunnen omarmen, of achteloos bij ons vandaan 

kunnen houden. De werkelijkheid is dat we in veel facetten onlosmakelijk verbonden 

zijn met water. De kunst is hoe gaan we met z'n allen om met water. Water is een 

levensader voor de plek waar we wonen, werken en recreëren. Dat verdient dat 

we  zorgvuldig omgaan met planning, bouw en beheer van waterkeringen, van 

installaties voor waterzuivering en van recreatie water. Extremen in neerslag en 

droogte zullen toenemen. Dit leert ons dat we continue alert moeten zijn en vooruit 

moeten blijven kijken. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven een tijdje 



achterover te leunen. Water is van en voor ons allemaal. Daar zetten we ons als 

Christenunie-SGP Delfland 100% voor in! Water: dat doen we samen! 

 

4. W. (William) Anker 

Ik wil de volgende periode, 2023-2027, mij opnieuw inzetten voor het 

hoogheemraadschap van Delfland. Mijn speerpunt is de verbetering van de 

waterbeheersing in geval van droogte en bij extreme neerslag. Aanvullende 

voorzieningen zijn nodig om bij extreme neerslag natuurvriendelijk te 

bufferen en bij droogte deze te gebruiken tegen verdroging en verzilting van 

de bodem. 



 



Campagneactiviteiten 

Toekomst voor de landbouw 

Op 20 februari organiseerde onze fractie een symposium over de toekomst voor de 

boer na de stikstofcrisis. Hierbij spraken Judith Westerink, onderzoeker bij de 

Wageningenuniversiteit, en Arie van den Berg, melkveehouder, met geïnteresseerden 

van o.a. landbouworganisaties over de vraag hoe landbouw en natuur meer bij 

elkaar kunnen komen. Op het bedrijf van Arie wordt minder intensief aan veeteelt 

gedaan dan zou kunnen met minder koeien en meer ruimte voor natuur en 

weidevogels. Dit kan alleen omdat er ook andere activiteiten zoals een kinderopvang 

worden georganiseerd. Het is belangrijk dat deze keuzes mogelijk zijn. Judith deelde 

informatie over verschillende verdienmodellen die boeren hebben als ze minder 

produceren en aan natuurbeheer doen. Zij zouden voor dat natuurbeheer ook de 

vergoedingen en voordelen van natuurbeheerders moeten krijgen.  Hiervoor is een 

cultuurverandering nodig, waarbij biodiversiteit onderdeel wordt van ‘goed 

vakmanschap’. De agrarische collectieven zijn daarin belangrijk zodat je van elkaar 

kan leren. Wat kan je doen? Koop lokaal, koop biologisch en wordt lid van de 

Agrarische Natuur Vereniging. Voor de overheid is het van belang dat ze consistent 

meerjarig beleid voeren waarop boeren de juiste investeringsbeslissingen kunnen 

nemen.  

 

Toekomst voor de tuinbouw 

Samen met de Statenfractie bezochten we het glastuinbouwbedrijf Montana 

Lisianthus. Zij kweken op biologische manier snijbloemen. Ze werken vrijwillig samen 

met het waterschap aan het opvangen van regenwater bij hoosbuien via het project 

“rainlevelr” van Delfland. Wanneer er een zware bui wordt verwacht, krijgen tuinders 

een bericht. Ze maken ruimte in hun hemelwaterbassin of silo en ontlasten zo het 

watersysteem. We stimuleren vanuit het waterschap graag dat tuinders hieraan 

meedoen.  



 

Het grote waterschapsdebat 

Ytzen Lont nam voor de fractie deel aan het grote waterschapsdebat. Dat wordt 11 

maart aanstaande 17:00 uitgezonden op TV West en herhaalt tot aan de 

verkiezingen. Hij sprak over het opkomen voor kwetsbare burgers in deze moeilijke 

tijd. Door de stijgende prijzen komen mensen in de knel. Het waterschap kan ook z’n 

steentje bijdragen door de de belastingen voor minima kwijt te schelden zodat zij 

geen schuldendruk voelen.  

 


