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Bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen, 
informatie, meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket: 0900 2005 005 (lokaal tarief), e-mail: 2005005@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en 
voldoende (schoon) water. Met 800 kilometer dijken en duinen 

beschermen wij bijna een miljoen inwoners en bedrijven van Rotterdam 
(Zuid) tot Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden tegen hoog water. Ook in 

tijden van droogte zorgen wij voor voldoende water om te leven, werken en recreëren. 
Wij onderhouden 1.600 kilometer wegen en fi etspaden. Met 20 zuiverings installaties maken wij 

al het rioolwater schoon. Zo stroomt het water fris en schoon weer in sloten en rivieren. 

Zeker weten door zuiver meten 
Waterschap Hollandse Delta start deze 
maand met het project ‘Grond- en 
watergebruik’ in de Hoeksche Waard. 
Het doel van het project is om het 
beheer in overeenstemming te brengen 
met de beschrijving in het Kadaster. 

Heemraad Piet Kome, verantwoordelijk 
voor het eigendommenbeleid: „Vorig 
jaar heeft  het waterschap onderzoek 
laten doen naar het gebruik van grond 
binnen het gehele waterschap. Daaruit 
kregen we de indruk dat op ruim 3.400 
plekken derden gebruik maken van 
grond van het waterschap.” 

Het gaat onder andere om stukjes tuin, 
steigers of stroken grond langs een 
weiland of akker. Vaak zijn de gebrui-
kers zich van geen kwaad bewust is. 
Met dit project willen wij een eind 
maken aan alle onduidelijkheden. 

Wat gaan wij doen?
De komende vier jaar gaat het water-
schap alle gebruikers van waterschaps-
grond benaderen. Eiland voor eiland. 
We beginnen in de Hoeksche Waard. 
Eerst krijgt men een brief van het 
waterschap waarin staat dat er mogelijk 
een verschil is tussen de situatie zoals 
die bij het Kadaster in de boeken staat 

en de feitelijke situatie. En dat het 
waterschap met de gebruiker in gesprek 
wil. Hierop kan de gebruiker reageren 
en kan men aangeven wat men van de 
situatie vindt. Daarna volgt een 
afspraak waarbij de situatie en de 
mogelijkheden worden besproken en 
gezocht wordt naar de beste oplossing 
voor die situatie. Als het waterschap de 
grond nu en ook in de toekomst niet 
meer nodig heeft , bestaat de mogelijk-
heid dat de gebruiker de grond van het 
waterschap kan kopen. 

Als het waterschap de grond in bezit wil 
houden, bestaat soms wel de mogelijk-
heid om te huren of te pachten. Het 
kan ook zijn dat de grond teruggaat 
naar het waterschap.

Nu vaak een probleem bij de koop
Heemraad Kome: „Nu zien we vaak dat 
op het moment dat iemand een stuk 
grond - al dan niet met een huis erop 
- heeft  gekocht, er onduidelijkheid over 
de begrenzing ontstaat. Het probleem 
dat de feitelijke situatie niet klopt met 
de beschrijving in het Kadaster komt 
dan vaak aan het licht. Dan moet het 
Kadaster de grens opnieuw bepalen. 
Dat willen we voor zijn.”
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Zeker weten door 
zuiver meten

Leden van de Verenigde Vergadering stellen zich voor
Voornaam

DIRK
Achternaam

DOORNBOS
Partij

BEDRIJFSGEBOUWD

Effi  ciency en doelmatigheid
Waterniveaus en waterkwaliteit 
dienen effi  ciënt en doelmatig te 
worden beheerd. Expertise vanuit 
het bedrijfsleven kan daar bij 
helpen. Met ruime ervaring op 
het gebied van operatie, milieu 
en beoordeling van internationale 
bedrijven wil ik mijn bijdrage 
daaraan leveren.

Voornaam

WIM
Achternaam

DE JONG
Partij

FRACTIEVOORZITTER
SGP

Sterk en billijk
Wij staan voor sterke dijken en 
zoveel mogelijk water vasthouden 
tijdens droogte. Goed onderhoud 
van gemalen, 
rioolwaterzuiveringen, 
buitenwegen en fi etspaden. Deze 
werkzaamheden uit te voeren door 
een sterke organisatie tegen een 
billijke belastingheffi  ng.

Voornaam

JOHAN
Achternaam

HUBER
Partij

FRACTIEVOORZITTER
HOLLANDSE DELTA 
NATUURLIJK

Er speelt meer dan droogte
Afgelopen mei maakte ik een 
rondje langs de Brielse Maas. Bij 
het monument (afsluiting 1950) 
viel mij op hoe glashelder het water 
ter plekke is. Verder ging de tocht 
langs oevers begroeid met felgeel 
raapzaad en wit fl uitenkruid. Laten 
we ervoor zorgen dat we deze 
essentiële dingen in stand houden! 

Voornaam

CONNY
Achternaam

VERBAAS
Partij

VVD

Dienstbaar, verstandig
Ik sta voor een waterschap dat
-  er voor jou is: dienstbaar, 

zichtbaar en toegankelijk;
-  verstandig en verantwoord met 

het belastinggeld omgaat;
-  klaar is voor de toekomst: droge 

voeten, schoon en zoet water,  
    betaalbare duurzaamheid, 

innovatief.

Voornaam

FOKKE
Achternaam

VAN ZEIJL
Partij

FRACTIEVOORZITTER 
AWP-NIET POLITIEK 
WEL DESKUNDIG

Water voor u, nu en later!
Water is leven, voldoende schoon 
water is beter leven. Water 
is de basis voor economie en 
leefbaarheid. Daarom zet ik mij in 
voor voldoende schoon water voor 
ruim 800.000 inwoners van ons 
gebied. Klimaatverandering dwingt 
ons nu maatregelen te nemen om 
ook in de toekomst hier kunnen 
blijven wonen.

Project ‘Grond- en watergebruik ‘start in Hoeksche Waard.

De commissievergaderingen van 28, 
29 en 30 september kunt u vanaf 
14.00 uur rechtstreeks digitaal 
volgen via onze website.

Op 1.700 plaatsen in de Hoeksche Waard is er mogelijk grond 

of water van Hollandse Delta door anderen in gebruik. 

Meer informatie
Het waterschap start deze maand met 
het project. Het is de bedoeling om het 
project binnen 4 jaar af te ronden. De 
medewerkers, die dit project uitvoeren, 
zijn op werkdagen tussen 8.30 en 
17.00 uur bereikbaar via telefoonnum-
mer 06 - 36 09 33 82 en via het mail-
adres projectgrondgebruik@wshd.nl.


