


Historie Waterschappen

Historie

Eerste waterschap 1225 

Oudste bestuursorgaan van Nederland

Opbouw AB, DB en ambtelijk

Gemeenschappelijk waterbeheer

Presentator
Presentatienotities
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is het eerste officiële waterschap in Nederland. Het kreeg in 1255 privileges van graaf Willem II van Holland. Daarmee is het tevens het oudste bestuursorgaan van Nederland.AB algemeen bestuur diverse partijenDB dagelijks bestuur afvaardiging van de partijen uit het ABDirecteur hoofd ambtelijke organisatie

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_56C9LLSAhXIfxoKHcp_CRQQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_waterschappen&psig=AFQjCNFoSWzolZY5HzJVxl2lQ2umX2lU0A&ust=1488375007838828


Overheid

Het Rijk

De Provincie

gemeenten Waterschap

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Presentator
Presentatienotities
Je kunt hier vertellen dat het waterschap een lokale overheid is net als de gemeenten. Uw gemeente werkt aan veel algemene zaken in uw directe woon- of werkomgevingwerk. Van huisvuilverwerking, onderwijs, welzijn tot bestrating etc. Het waterschap heeft  één beleidsterrein: water.Ook het waterschap is een democratie. Een keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap.Je kan eventueel ook de termen algemene -en functionele democratie benoemen. Dit  is een beetje afhankelijk van je publiek. Voor veel mensen zijn het onbekende termen.



Uitgaven 2016 in miljoen euro 

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Veilige dijken     17,4

Droge voeten 37,1

Schoon water 52,1

Presentator
Presentatienotities
Het waterschap heeft een aparte geldstroom voor haar beleidsterrein. Zij heft belastingen aan bewoners, (agrarische)bedrijven, eigenaren van huizen, bedrijfspanden en natuurterreinen in haar beheergebied. Dat geld besteedt het waterschap aan haar taken voor het waterbeheer. In 2015 heeft het waterschap een begroting van ruim 100 miljoen (107,8). Eventueel benoemen dat de begroting omgerekend minder dan een euro per huishouden per dag is, voor nog niet eens de prijs van één kop koffie word je dus beschermd tegen allerlei vormen van wateroverlast



Veilige dijken

Droge voeten

Schoon water
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Kerntaken

Presentator
Presentatienotities
Let op: per muisklik komt een nieuwe taak met een foto. Alleen even vertonen, de taken worden nog uitgebreid toegelicht in de volgende dia’s



76 km dijken
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316 km regionale keringen

141 km overige waterkeringen

Veilige dijken
de feiten

Presentator
Presentatienotities
Ook hier per muisklik een opsomming met foto. Dit omdat veel mensen geen beeld hebben bij een dijk, kering en kade



Beheergebied
zonder dijken
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Veilige dijken
wat doen wij?

Veiligheid voorop

Voldoende hoogte

Verantwoorde conditie

Veiligheidszone

Hoe zorgen wij daarvoor

Inspectie

Dijkleger bij calamiteiten

Voorschriften voor eigenaren

Bestrijding muskusratten
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Presentator
Presentatienotities
Inspectie Toelichten dat zowel bij extreem nat weer als extreem droog weer extra inspecties worden gehouden. Droogte geeft kans op scheuren, bij hoogwater wordt gelet op verzadiging van de dijk.Voorschriften: rondom de dijk (en een kering) gelden speciale voorschiften. Dat geldt voor een gemeente als ze een weg of wandelpad willen aanleggen maar ook voor bewoners die dicht bij een dijk wonen. Zij kunnen niet zomaar een boom planten of een schuurtje bouwen. Als waterschap controleren we dan eerst of dat de veiligheid van de dijk schaadt. (evt. wie van te voren een vergunning moet aanvragen ligt vast in de legger, waar ze zich aan moeten houden staat in de keur)



Veilige dijken
toekomst

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Presentator
Presentatienotities
Door de temperatuurstijging stijgt de zeespiegel, met het Deltaplan bereiden Rijk en waterschappen zich voor op toekomst. Hogere dijken en bescherming van de randstad. Als extra beveiliging zal mogelijk dijkring 14 verhoogd moeten worden. Die loopt echter dwars door historische stadjes, De Stichtse Rijnlanden pleit voor het verhogen van de Lekdijk



Droge voeten
de feiten

Droge voeten met een 
robuust waterbeheersysteem

1480 km watergangen

176 gemalen

999 stuwen

23 sluizen
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Presentator
Presentatienotities
Beheer van de watergangen: kanalen, rivieren, slootjes is een samenspel van veel partijen. Primaire watergangen zoals het Amsterdam Rijnkanaal, de Lek vallen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Secondaire watergangen vallen onder het Waterschap (bijvoorbeeld de kromme Rijn en de grotere poldersloten. Binnen de gemeentegrenzen is de gemeente verantwoordelijk. Tertiaire watergangen de kleine polderslootjes moeten door de landeigenaren onderhouden worden. Het waterschap ziet er wel op toe dat zij dat ook doen. Bijvoorbeeld dat zij wel de sloten op diepte houden. Eventueel uitleg schouw.Bij de sluizen kan even benoemd worden dat het om sluizen voor de scheepvaart gaat. Er zijn ook schutsluizen maar die hebben vooral een historische waarde



Droge voeten
de feiten

Westelijk gebied ligt 
meters onder zeeniveau

Oostelijk gebied ligt op
droge zandgronden
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Presentator
Presentatienotities
Water stroomt van hoog naar laag, dat weet iedereen. Sommige polders in het westelijk gebied liggen wel 6 meter onder zeeniveau. Toch beseft niet iedereen dat we dagelijks water uit de polder moeten pompen om droge voeten te houden. Alleen maar hoge dijken bouwen is dan niet genoeg. Het water uit de zee en rivieren en hoger gelegen kanalen stroomt via het grondwater weer terug de polder als we verder niets doen. 



Aanleg watersysteem
Graven kanalen
Plaatsen stuwen, gemalen
duikers en sluizen
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Droge voeten
wat doen wij

Onderhoud watersysteem
Baggeren
Maaien

Presentator
Presentatienotities
Het waterschap onderhoudt een gedeelte van de rivieren, kanalen en sloten in haar gebied. Daarnaast ziet zij toe dat tertiaire watergangen worden onderhouden door de particuliere eigenaren.



Droge voeten
wat doen wij

voldoende water voor:
Landbouw

Natuur

Bebouwing

Vastgelegd in peilbesluit
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Presentator
Presentatienotities
Peilbesluiten en watergebiedsplannen worden altijd in overleg met de betrokkenen vastgesteld. Agrariërs, bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, bedrijven en natuurorganisaties worden uitgenodigd. Op deze foto wordt het proces rond een watergebiedsplan geëvalueerd. Door het een keer in spelvorm te doen ontstond een goede interactie wat ons veel informatie opleverde. De belangen van verschillende gebruikers kunnen nogal uiteenlopen



Droge voeten
wat doen wij

Beheer via centrale 
automatisering waterbeheer
en in het veld 

afvoeren 

bergen

aanvoeren
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Presentator
Presentatienotities
Vertel aan de hand van een concreet voorval (casus) wat wij doen. Bijvoorbeeld er wordt veel water verwacht. De waterstand in de rivieren is hoog (smeltwater) en over twee dagen wordt langdurig hevige regenval verwacht. Wat doen we dan zoal als waterschap: peil wordt bij deze verwachting van tevoren al wat verlaagd (dus gemalen gaan al voor de piek meer water wegzetten) waterstand in boezems (opvang voor wateroverschot) wordt verlaagd.  Hoe concreter of actuele het voorbeeld hoe mooier. 



Droge voeten
wat doen wij



Droge voeten
wat doen wij

Projecten in om de stad :
Baggeren alle singels
Herstel authentieke oevers
Vergroening singels 
Herstel Catharijne singel
Stuw louis Bouwmeester
Wijkwaterplan

Knelpunten inventariseren
Plannen en ontwikkelingen inventariseren
Oplossingen zoveel mogelijk integreren in plannen 
als inventarisatie van kansen

Verplaatsen gemaal Voorveldsepolder naar de Pioniers
Doorspoeling ATV het stadion
Singelswim



Droge voeten
toekomst

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Presentator
Presentatienotities
Bij toekomstig waterbeheer is het handig opnieuw naar de klimaatverandering en het deltaprogramma te verwijzen. Door de klimaatverandering verwachten we meer periodes met hevige neerslag en langere periodes van droogte. Daarnaast stijgt de zeespiegel. De waterschappen en het Rijk bereiden zich voor op de toekomst. In ons gebied is voldoende zoetwater belangrijk. Zeker in het lage westen waar zout water binnendringt.



21 vispassages
106 km natuurvriendelijke oevers
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Schoon water
de feiten

17 rioolwaterzuiveringsinstallaties 
52 rioolgemalen
140 km persleidingen

Droge voeten
wat doen wij



Oppervlakte water
80 meetpunten per maand
Baggeren
Doorspoelen
Aanleg natuurvriendelijke oevers

Afvalwater
Gemeente zorgt voor het riool
en de afvoer van het afvalwater
Waterschap zorgt voor 
het zuiveren van het afvalwater

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon waterveilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Schoon water
wat doen wij

Presentator
Presentatienotities
De kwaliteit van het opvlakte water wordt gecontroleerd door het waterschap. Maandelijks worden op 80 meetpunten monsters genomen om de kwaliteit te controleren. Het waterschap verstrekt de gegevens o.a. aan de provincie die bijvoorbeeld de kwaliteit van het  zwemwater handhaaft.



Schoon water
toekomst
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Schoon water
toekomst

Presentator
Presentatienotities
Meld dat in rioolwater 10 keer meer energie zit dan nodig is om het te zuiveren. Technisch is het mogelijk dat de zuivering 2x zoveel energie oplevert als hij verbruikt.In Nieuwegein is de zuivering energieneutraal. Hij produceert dus evenveel energie als hij verbruikt.



Kijk ook eens op
www.destichtserijnlanden.nl
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