
Verkenning
Water
Regio
Haaglanden

Eindnotitie verkenning water mei 2019

Samenwerking voor omgevingsvisies



2 EINDNOTITIE VERKENNING WATER

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - Inleiding  3

 
Hoofdstuk 2 - Resultaten Verkenning Water  4

 
Hoofdstuk 3 - Naar visies op de fysieke leefomgeving  4

 
Bijlage 1 - Aanpak en proces Verkenning Water  6

 
Bijlage 2 - Factsheets Wateraspecten  7

 
Bijlage 3 - Kruistabel  14

 
Bijlage 4 - Verwijzing Kaartenboek  16

 
Bijlage 5 - Proces identificeren gemeentegrensoverschrijdende wateraspecten  18



EINDNOTITIE VERKENNING WATER 3

Tijdens de Bestuurlijke Tafel Ruimte Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag van april 2017 is afgesproken om 

onder andere voor het thema water een verkenning uit te 

voeren naar gemeentegrensoverschrijdende aspecten. Ook 

voor de thema’s gezondheid en veiligheid worden verkennin-

gen uitgevoerd.

 

Voor de Verkenning Water is een werkgroep opgericht 

bestaande uit gemeenten Delft (trekker), Westland en  

Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland en provincie 

Zuid-Holland. Deze werkgroep heeft de workshops voor-

bereid waarin met alle betrokkenen die willen meedenken  

de daadwerkelijke verkenning is uitgevoerd. Aan de work-

shops hebben onder andere meegewerkt gemeenten, 

burgers, Natuurmonumenten, Glastuinbouw Nederland, 

Veiligheidsregio Haaglanden, Omgevingsdienst Haaglanden, 

GGD, hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijven. Deze 

notie presenteert de resultaten van de verkenning. 

 
Doel Verkenning Water
Doel van de Verkenning Water is “adviseren over die aspec-

ten van het thema water waarover afstemming noodzakelijk 

is tussen de grenzende gemeenten, waterschappen en 

andere stakeholders”. Dit met het oog op de omgevingsvisies 

die gemeenten en provincie aan het opstellen zijn of gaan 

opstellen.

Subdoelen van de verkenning zijn:

1. Beter kennen van elkaars belangen en visie;

2. Identificeren van aspecten waarop samenwerking nood-

zakelijk is en waarmee winst geboekt kan worden;

3. Opstellen van bouwstenen die gebruikt kunnen worden 

bij het opstellen van omgevingsvisies en watervisie.

Leeswijzer
De werkgroep water heeft zowel veel procesmatige als 

inhoudelijke opbrengsten opgeleverd. In deze notitie is 

ten behoeve van de leesbaarheid ervoor gekozen om een 

samenvatting van de opbrengst te presenteren in de hoofd-

stukken 2 en 3 en uitgebreide inhoudelijke opbrengst op te 

nemen in de vorm van bijlagen. 

Na dit inleidende hoofdstuk beschrijft hoofdstuk 2 bondig 

de inhoudelijke resultaten uit de drie stappen van deze 

verkenning. Hoofdstuk 3 presenteert bevindingen en 

aanbevelingen en kijkt door naar het opstellen van de 

omgevingsvisies. 

In de bijlagen worden achtereenvolgens de aanpak van  

deze verkenning (bijlage 1), de factsheets (bijlage 2), matrix 

wateraspecten met onderlinge relaties (bijlage 3), verwijzing  

naar het  kaartenboek (bijlage 4) en een aanpak ‘bouw-

stenen’ van gemeentegrensoverschrijdende wateraspecten 

(bijlage 5) gepresenteerd. 

1. Inleiding
In 2016 zijn gemeenten binnen de regio Haaglanden gaan samenwerken ten behoeve van de 
implementatie van de Omgevingswet. Er is een regionaal projectleidersoverleg samengesteld 
met daarin de programmamanagers van de Omgevingswet van de betrokken gemeenten, de 
provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en vertegenwoordigers van de 
GGD, Omgevingsdienst Haaglanden , Veiligheidsregio Haaglanden, drinkwaterbedrijven en 
Rijkswaterstaat. Doel van het samenwerkingsverband is om kennis en ervaring op het gebied 
van de Omgevingswet uit te wisselen en om afspraken te maken over grensoverschrijdende 
thema’s. 

Aanpak

In drie stappen is toegewerkt naar de resultaten die 

deze verkenning heeft opgeleverd (zie figuur 1). In de 

eerste stap zijn negen wateraspecten nader uitgewerkt. 

Stap twee bestond uit het gebiedsspecifiek maken van 

deze aspecten en het verkennen van onderlinge relaties 

tussen de aspecten. In de laatste stap is een proces 

opgesteld dat dient als bouwsteen voor het maken van 

afspraken en komen tot het opnemen van water in 

omgevingsvisies. Een nadere uitwerking van de aanpak 

en de lessen die hieruit zijn getrokken is opgenomen in 

bijlage 1.  
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Figuur 1: Aanpak voor de Verkenning Water
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2. Resultaten  
Verkenning  
Water 

3. Naar visies 
op de fysieke 
leefomgeving
Bevindingen en aanbevelingen De verkenning heeft geleid tot een vijftal producten die gezamenlijk het eindresultaat  

vormen. Deze producten zijn dit rapport en:

Stap 1 - Factsheets
Voor elk van de negen aspecten is een factsheet  

opgesteld, met daarin de definitie, de ontwikkelingen,  

opgaven, doelen, aanpak, de regionale afstemming en stake-

holders. Meerwaarde van deze factsheet is overeenstemming 

over deze aspecten die als basis dient voor het leggen van 

relaties tussen de aspecten.  

De factsheets zijn opgenomen in bijlage 2.

Stap 2 – Matrix wateraspecten en kaarten-
boek
De 9 geïdentificeerde wateraspecten kennen onderlinge 

relaties. Deze relaties zijn in beeld gebracht in een matrix die 

gebruikt kan worden om kansen te identificeren om meer-

dere aspecten in één keer op te pakken. De mate waarin  

een relatie en effecten optreden is afhankelijk van gebieds-

kenmerken. Om de matrix beknopt te houden is hier niet  

bij elke relatie op ingegaan. 

De matrix wateraspecten is opgenomen in bijlage 3. 

Met de deelnemers aan de workshops is veel kaart informatie 

opgehaald. Dit is uitgewerkt tot een set kaarten die informatie  

toont rondom wateraspecten, een aantal onderlinge relaties 

en verschillende opgaven waar de regio Haaglanden voor 

staat. Dit kaartenboek kan dienen als inspiratie en visualisatie  

van de uitdagingen die nu spelen. Het kaartenboek is te 

omvangrijk om opgenomen te worden bij deze notitie.

Een verwijzing naar het digitale kaartenboek is opgenomen in 

bijlage 4. 

Stap 3 – Aanpak identificeren gemeente-
grensoverschrijdende wateraspecten
Er is een aanpak opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken  

voor het identificeren van specifiek voor hen geldende 

gemeentegrensoverschrijdende wateraspecten. 

In bijlage 5 is een ingevuld voorbeeld van deze aanpak  

opgenomen voor de gemeente Delft. 

Bevindingen 
Veel wateraspecten zijn gemeentegrensoverschrijdend, maar de schaal waarop 

dit van toepassing is, is uiteenlopend. We krijgen allemaal te maken met de 

gevolgen van klimaat verandering (heftiger neerslag, langere droogte, meer 

warmte) en de uit dagingen voor het waterbeheer die dit met zich mee-

brengt. Ook bodemdaling is een aspect dat in vrijwel de gehele Haaglanden 

regio speelt. De aanvoer van drinkwater en het afvoeren van afvalwater zijn 

ook aspecten die over verschillende gemeenten heen gaan. Sommige aspec-

ten zijn juist op kleinere schaal gemeentegrensoverschrijdend. Zo kan door 

de indeling van het watersysteem een polder in verschillende gemeenten 

liggen, waardoor ontwikkelingen in de ene gemeente een effect (bijv. meer 

kans op water overlast) op een andere gemeente kunnen hebben.

 

In de verkenning is breed gekeken naar opgaven die rondom water spelen in 

de regio Haaglanden. De belangrijkste opgaven die zijn genoemd, zijn: 

• Het watersysteem (riolering, drinkwater, afvoer) laten meegroeien met 

de toenemende verstedelijking (vooral stedelijke verdichting);

• Het laten meegroeien van de kustbescherming (kustfundament, duinen, 

keringen) met de zeespiegelstijging (dit vraagt ruimte);

• Het verbeteren van de waterkwaliteit, die vooral in het aantal  

toenemende droge perioden onder druk komt (opwarming, minder 

doorspoelen);

• Het omgaan met bodemdaling (afremmen, anticiperen op de gevolgen 

en aanpassen grondgebruik);

• Het terugdringen van het verharde oppervlak (ondanks de toenemende 

verstedelijking) en daarmee het vergroten van de sponswerking;

• Het opheffen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast van vitale  

objecten en infrastructuur (denk aan wegen, energievoorziening en 

telecommunicatie);

• Het organiseren van het verstandig omgaan met de ondergrond  

(huidige en nieuwe functies vergroten de druk op de ondergrond, 

verkeerde keuzes kunnen het adaptieve vermogen in de toekomst 

verminderen);

• Het vergroten van waterbewustzijn en de waardering van water;

• Het wederzijds afstemmen van de waterbeschikbaarheid en de daarvan 

afhankelijke gebruiksfuncties, gelet op meer en langere perioden van 

droogte. Hierbij gaat het zowel om waterkwantiteit en als de water-

kwaliteit (tegengaan van verzilting). 

• Het beter beleggen van de governance bij grensoverschrijdende  

“Voor elk van 
de negen  

aspecten  is een  
factsheet  

opgesteld.” 

opgaven en kansen. Vaak zijn er veel verschillende partijen betrokken, 

dit vraagt om meer regie en gezamenlijkheid.

• Het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, waaronder  

toenemende neerslagextremen.

 

In veel gevallen blijkt dat verschillende wateraspecten met elkaar samenhangen, 

elkaar (kunnen) versterken of elkaar (kunnen) tegenwerken. Daarnaast  

is geconstateerd dat water bij kan dragen aan andere belangrijke maat-

schappelijke opgaves, zoals leefbaarheid, gezondheid en energietransitie. Om  

relaties tussen de wateraspecten en andere thema’s in beeld te krijgen, kansen  

te verzilveren en negatieve effecten te voorkomen is het van belang met een 

brede blik naar de fysieke leefomgeving te kijken. Startpunt kan daarbij een 

wateropgave, maar ook iets heel anders zijn. 

 

Door vroegtijdig met omgevingspartners en in samenhang naar wateraspecten 

en aanverwante thema’s te kijken, kunnen kansen worden gesignaleerd en risico’s  

worden vermeden. Dit geldt zowel bij het opstellen van de met de komst van 

de Omgevingswet te introduceren omgevingswetinstrumenten als omgevings-

visie en omgevingsplan als ook voor concrete projecten in de praktijk. 

Water is niet een op zichzelf staand thema en kent vele raakvlakken met 

andere thema’s in Water is niet een op zichzelf staand thema en kent vele 

raakvlakken met andere thema’s in de fysieke leefomgeving. Denk aan het 

winnen van energie uit water, het combineren van groenblauwe structuren 

met recreatie en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van water t.b.v. 

bluswater en veiligheid. Hoewel deze verkenning thematisch is uitgevoerd, 

laat bovenstaande het belang van een brede en integrale blik zien, zowel 

vanuit het perspectief van water (kijk breder dan naar water alleen) als uit 

het perspectief vanuit andere thema’s (kijk daarbij óók naar water). 

 

In veel gevallen kunnen samenhangende oplossingen voor verschillende opgaven 

in de fysieke leefomgeving worden gevonden, maar ze kunnen elkaar ook tegen-

werken. Oplossingsrichtingen voor de ene opgave kunnen dus ongewenste 

effecten hebben op andere opgaven. Net als bij het signaleren van kansen om 

opgaven gelijktijdig op te pakken, is het bij dit soort opgaven van belang om 

in een vroegtijdig stadium de juiste partijen aan tafel te hebben, om dergelijke 

ongewenste effecten voor te zijn. 

 

Verstedelijking en klimaatverandering vormen integrale opgave voor waterbe-

heer – tezamen met andere opgaven (leefbaarheid, bodemdaling, gezond-

heid). Integraal oppakken biedt kansen, maar is ook een uitdaging. Daar heb 

je elkaar voor nodig. 

 

Binnen de Haaglanden regio vinden veel ontwikkelingen plaats (bijv. rond 

opgaven woningbouw). Dergelijke ontwikkelingen in de ene gemeente 

kunnen van invloed zijn op andere gemeenten, ook daar waar het gaat om 

wateraspecten. 

 



Oplossingen voor (combinaties) van opgaven vergen vrijwel altijd  

samenwerking tussen verschillende overheidspartijen, private partijen en/of 

burgers. Bijvoorbeeld het omgaan met klimaatverandering en het zodanig 

aanpassen van de fysieke leefomgeving dat we om kunnen gaan met de 

extreme neerslag (opvangen, infiltreren en deels afvoeren hemelwater) 

zonder dat dit ten koste gaat van de zoetwatervoorziening in droge en 

warme perioden waarin we hittestress tegen willen gaan.

 

Gezamenlijke visievorming op gemeentegrensoverschrijdende aspecten 

is raadzaam. Dit draagt bij aan een gezamenlijk begrip van dergelijke 

aspecten en het inzicht in elkaars belangen hieromtrent. 

Aanbevelingen
In de omgevingsvisie geeft de gemeente haar visie op de fysieke leef-

omgeving. Hiervan vormt water een onderdeel. De omgevingsvisie is 

een vormvrij instrument en kan door de gemeente zo gedetailleerd 

of algemeen als zij nodig vindt opgesteld worden. Bovendien kent elke 

gemeente, naast de voor iedereen geldende opgaven rond bijv. klimaat-

verandering, haar eigen concrete uitdagingen, opgaven en ambities. Dit 

maakt dat concrete tekstblokken voor het thema water lastig zijn op te 

stellen. Wel zijn onderwerpen te benoemen waarvan op basis van de 

verkenning water het zinvol lijkt ze een plaats te geven in de omgevings-

visie. 

Aanbevelingen vanuit de Verkenning Water voor het aan de slag gaan 

met het opstellen van de Omgevingsvisie:

• Benoem de opgaven die op de gemeente afkomen op het gebied 

van water;

• Benoem relaties met andere opgaven en thema’s die spelen;

• Benoem daarbij ook de gezamenlijkheid van deze opgaven  

(andere gemeenten, hoogheemraadschap, burger, andere  

omgevingspartners en partijen);

• Het gebruiken van de opzet die in het kader van deze verkenning 

in stap 3 is uitgewerkt helpt bij het doorlopen van de drie boven-

genoemde stappen;

• Erken de integraliteit en rol van water in de fysieke leefomgeving;

• Werk toe naar mogelijke richtingen voor aanpassing aan klimaat-

verandering; besteed daarbij ook aandacht aan mogelijk tegen-

strijdige oplossingsrichtingen en ontwikkel een visie hoe hier mee 

om te gaan (procesmatig/inhoudelijk);

• Benoem de zorgplichten op het opvangen van hemelwater en 

inzameling afvalwater en evt. uitwerking hiervan;

• Betrek omgevingspartners bij het meedenken over de omgevings-

visie;

• Geef een doorkijk naar uitvoering/ doorwerking van de omgevings-

visie in programma(‘s) en omgevingsplan.  

• Besteed aandacht aan de relatie tussen water en aanwezige en 

toekomstige functies. Leg daarbij de link met ontwikkelingen als 

bodemdaling en de rol van grondwater, waarvoor lange termijn-

visies gewenst zijn.

Bijlagen
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de Eindnotitie Verkenning Water Regio Haaglanden:

1. Aanpak en proces Verkenning Water

2. Factsheets Wateraspecten

3. Matrix wateraspecten

4. Verwijzing Kaartenboek

5. Aanpak identificeren grensoverschrijdende wateraspecten 

EINDNOTITIE VERKENNING WATER 5
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Bijlage 1  
Aanpak en proces  
Verkenning Water

• De werksessies hebben bijgedragen aan het beter 

leren kennen van elkaar en elkaars belangen. Tijdens 

de sessie was er telkens een grote opkomst van niet 

alleen gemeenten uit de Haaglanden regio, maar ook 

provincie en verschillende sectoren Door met elkaar 

in contact te zijn, weet je elkaar ook buiten de sessies 

beter te vinden. 

• Het vormgeven van zowel de inhoud als het proces 

van de verkenning kenmerkt zich door een zoek-

proces: net als bij andere facetten rondom de 

Omgevingswet gaat het om lerend ontdekken en 

doen. Met de afronding van de verkenning is het 

werk rondom dit thema dan ook nog niet gedaan: 

gemeenten zijn met hun omgevingsvisies bezig of 

moeten hier nog mee starten. Het opnemen van 

water in deze omgevingsvisies is het uiteindelijke 

resultaat van deze verkenning. 

• De omgevingsvisie is een vormvrij instrument. 

Iedere gemeente kan deze anders opstellen, zowel 

in abstractieniveau, thematiek als (binnen bepaalde 

grenzen) tijd. Bovendien lopen opgaven en ambities 

uiteen, waardoor geen ‘standaard’ bouwstenen zijn 

opgesteld in deze verkenning. Het is daarom in de 

totstandkoming van de omgevingsvisies belangrijk 

om met alle relevante partijen in gesprek te gaan 

en te blijven over het opnemen van water in de 

omgevingsvisie. Zoals dit voor water geldt, geldt dat 

natuurlijk ook voor andere integrale thema’s. 

• Het voorbereiden op de omgevingswet kost tijd en 

capaciteit. Tijdig beginnen met het invullen van de  

beleidscyclus (visie, plan, programma’s etc.) is van 

belang om tijdig gesteld te staan voor een goede 

overgang naar het werken onder de omgevingswet. 

Voor de uitvoering van de Verkenning Water is een aanpak en werkproces uitgewerkt en 
doorlopen. Beide worden in dit hoofdstuk uiteengezet. De ervaringen die tijdens de uitvoering 
van deze verkenning met de aanpak en het werkproces zijn opgedaan kunnen ook voor andere 
thematische verkenning van grensoverschrijdende thema’s relevant zijn. Relevante lessen zijn 
als afsluitende alinea in dit hoofdstuk opgenomen. 

Per stap 
inhoudelijke 
voorbereiding 
werkgroep

In brede 
werksessies met 
Haaglanden 
partners 
trechteren en 
aanscherpen

Werkgroep 
werkt uit tot 
resultaat

Aanpak in drie stappen
De aanpak voor de Verkenning Water bestaat uit drie stappen.  

Deze zijn in figuur 1 in de inleiding op pagina 3weergegeven 

en worden in de onderstaande alinea’s kort toegelicht.

1. In de eerste stap is een inventarisatie gemaakt  

voor negen wateraspecten met gemeentegrens-

overschrijdende kenmerken. Voor deze aspecten is  

het grensoverschrijdende karakter benoemd en zijn 

ontwikkelingen, opgaven en huidige (afstemmings-)

processen in beeld gebracht.  

2. In de tweede stap zijn de onderlinge verbanden tussen 

de wateraspecten in beeld gebracht en is gewerkt aan  

kaartmateriaal ter ondersteuning van het begrip van 

de verschillende aspecten en het gebiedsspecifiek 

maken hiervan. Hierbij is voor een aantal aspecten ook 

vooruitgekeken naar veranderingen die richting 2050 

optreden als gevolg van klimaatverandering en bodem-

daling. Bovendien is een aantal andere opgaven in beeld 

gebracht, zoals verstedelijking en verharding in de regio 

Haaglanden. Dit omdat dergelijke opgaven van invloed 

zijn op de geïnventariseerde wateraspecten en een  

integrale benadering van deze opgaven een kans biedt 

voor het meenemen van wateraspecten.

3. De derde stap bestaat uit het op basis van de resultaten  

uit de eerste stappen komen tot een aanpak die  

gemeenten kunnen gebruiken voor (1) het inzichtelijk  

maken welke grensoverschrijdende wateraspecten in  

hun omgevingsvisies aandacht verdienen en (2) het  

komen tot procesafspraken om de gesignaleerde  

aspecten uit te werken en op te nemen in de om-

gevingsvisie. Daarnaast wordt in deze derde stap de 

verkenning afgerond en uitgewerkt tot eindproducten, 

waaronder voorliggende notitie. 

Proces
In elk van de stappen is tijdens deze verkenning grofweg 

hetzelfde proces gevolgd. De werkgroep heeft als basis 

voor de uitwerking van elke stap via een inhoudelijke 

voorbereiding vormgegeven aan een brede werksessie 

met partners uit de regio Haaglanden. Tijdens deze werk-

sessies is het voorbereidende werk van de werkgroep 

getrechterd en aangescherpt. De input uit deze werk-

sessies is telkens verwerkt in de eindproducten van de 

betreffende stap in de aanpak. 

Lessen en ervaringen met aanpak en proces
De in deze verkenning gehanteerde aanpak heeft geleid 

tot een aantal lessen die andere verkenningen rondom de 

Omgevingswet kunnen meenemen in hun aanpak. 

• Het proces om in 3 stappen naar een (deel)product 

toe te werken heeft geleid tot een brede betrokken-

heid van partners in de regio Haaglanden. Het in een 

compacte werkgroep punten en cases voorbereiden 

maakt dat er tijdens de brede werksessies concrete 

stappen zijn gezet en gericht input is opgehaald voor 

de verdere uitwerking van deze verkenning.

• Door na te denken over grensoverschrijdende 

aspecten zijn deelnemers ‘gedwongen’ buiten hun 

eigen grenzen te kijken. Dit heeft bijgedragen aan het 

begrip van deze aspecten en de invloed van andere 

ontwikkelingen op dergelijke aspecten. 

• Het in stap 1 opstellen van factsheets per aspect 

draagt bij aan een gedeelde definitie en kennis-

basis rondom de uitgewerkte wateraspecten. Ook 

het gezamenlijk nadenken over ontwikkelingen en 

opgaves rond deze aspecten maakt hier onderdeel 

van uit. Door een dergelijke gedeelde kennisbasis ook 

daadwerkelijk vast te leggen (in dit geval in de vorm 

van factsheet) ontstaat een kennisbasis waarop kan 

worden teruggevallen en voortgebouwd.

Figuur 2:  Proces verkenning water



Bijlage 2
Factsheets wateraspecten
A. Groenblauwe structuren

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter 

Het netwerk van groengebieden (zoals landschappen 

(polders, veenweiden en kust en duinen), parken en 

groene verbindingen) en waterlopen ten behoeve  

van de ecologie, recreatie en leefbaarheid op 

meerdere schalen, zoals Binnengemeentelijk; 

Gemeenteoverstijgend/ op gebiedsniveau; Provinciaal; 

Provincieoverstijgend; Nationaal (Natuurnetwerk 

Nederland: NNN); Internationaal.

Het grensoverschrijdend karakter zit in de aard van 

de netwerken: zo loopt het vaarnetwerk door heel 

Zuid-Holland en is dit ook verbonden met de aan-

grenzende provincies. Ook ecosystemen houden zich 

niet aan administratieve grenzen.

Ontwikkelingen

• De forse verstedelijkingsopgave (+/- 230.000 woningen 

in Zuid-Holland tot 2040) concentreert zich met 

name op bestaand stedelijk gebied, vanuit de wens 

om te verdichten. Dit zet het hier aanwezige water 

en groen onder druk, en verhoogt de vraag.

• In toenemende mate wordt het belang onderkend 

van een sterk groenblauw netwerk dat stad en land 

dooradert en verbindt.

• Groen en water zijn en worden in toenemende mate 

toegevoegd aan stedelijke functies, zo kunnen gebouwen 

worden voorzien van groene daken en gevels en 

wordt er steeds meer ruimte vrijgemaakt voor water 

in stedelijk gebied.

• Klimaatverandering leidt tot meer en extremere  

regenval (wateroverlast), langere periodes van droogte  

en meer en langere periodes met hitte. Stijging van 

de zeespiegel leidt tot toename van verzilting.

Opgaven

• Vergroening en tegengaan verdere verstening van het 

stedelijk gebied, niet alleen uit oogpunt van water, 

maar ook uit oogpunt van recreatie, economie, na-

tuur, gezondheid (denk aan bewegen, hittestress en  

 

 

 

luchtkwaliteit), sociaal contact en een aangenaam  

verblijfs-, woon- en werkklimaat en vastgoedwaarden.

• Meer stedelijke watervasthoud- en waterbergings-

capaciteit realiseren om wateroverlast en -onderlast 

te voorkomen en hittestress te verminderen.

• Het bestaande groen en water beter verbinden, 

zodat de gebruiks-, ecologische en belevingswaarde 

toenemen.

• Daar waar stedelijke uitleg nodig is, dit goed groen-

blauw dooraderen en aantakken op/ verbinden met 

bestaande groen- en waterstructuren.

• Bij stedelijke transformatie, veelal gericht op verdichten  

en het verweven van functies, bestaand groen en 

water behouden, versterken en beter verbinden.

• Voortgaande verzilting heeft negatieve effecten op 

de natuur.

• Beschermen van de drinkwaterwingebieden 

(Nationaal Park Hollandse Duinen)

• Door gebrek aan samenhang in de natuur kan een 

deel van de flora en fauna onvoldoende meebewegen 

met het verschuivende klimaat.

• De groenblauwe structuren kunnen ingezet worden 

als alternatief voor de huidige bluswatervoorziening 

via het drinkwaternetwerk.

Doelen en aanpak

• Beschermen en versterken, met name door het 

beter verbinden van groene en blauwe structuren en 

op verschillende schaalniveaus;

• Dit kunnen overheden niet alleen, maar vraagt om 

samenwerking met particulieren, markt- en overige 

partijen, die het merendeel van de (stedelijke) ruimte 

bezitten en beheren.

Vast te leggen in visies en plannen

Overheden leggen wel de ruimtelijke en groenvisie 

binnen hun eigen grenzen vast, maar de afstemming 

op gebiedsoverstijgend niveau blijft beperkt. En als er 

sprake van afstemming is, is dit veelal ad hoc. 

 
 
Proces
Huidige regionale afstemming 

Op gebiedsniveau stimuleert de provincie via land-

schapstafels en gebiedstafels de onderlinge samen-

werking tussen partijen die het groen (met name 

recreatief) willen versterken.

Af te stemmen aspecten

• Toestaan van ontwikkelingen bekijken vanuit een 

sterk groenblauw netwerk;

• Partijen verleiden om meer water en groen in hun 

projecten te realiseren;

• Koppelen van netwerk (lijnen) en plekken om het 

geheel te versterken;

• Onderzoeken welke verbindingen gewenst zijn vanuit 

verschillende doelen.

Te betrekken stakeholders

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Veiligheidsregio;

• Grond- en vastgoedeigenaren;

• Natuurorganisaties;

• Ontwikkelaars;

• Drinkwaterbedrijven;

• Rijkwaterstaat;

• Bewoners.

Stand van zaken beleidsontwikkeling Rijk, 

PZH en HHD (waar relevant)

• Het Rijk heeft in 2014 de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk 

verder’ vastgesteld, die vooral uitgaat van samen-

werking en initiatieven vanuit de samenleving.

• PZH werkt aan een opvolger van de vigerende 

Groenvisie. Deze visie zal in 2018 gereedkomen en 

opgaan in de provinciale omgevingsvisie.
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B. Bodemdaling

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Bodemdaling is een proces dat bijvoorbeeld optreedt als 

gevolg van veenoxidatie, belasting van de bodem, grondwater-

onttrekkingen en gaswinning. 

Het grensoverschrijdend karakter zit in: 

• Oorzaken en gevolgen van bodemdaling die  

grensoverschrijdend zijn;

• Maatregelen om bodemdaling af  te remmen met grensover-

schrijdende uitwerking;

• De druk die bodemdaling geeft op de beheer inspanningen. 

Ontwikkelingen

• Klimaatverandering met als gevolgen:

• Zeespiegelstijging (waardoor de bodemdaling relatief  

meer impact heeft);

• Meer droge perioden die leiden tot versnelde veenoxi-

datie;

• Meer kans op wateroverlast als gevolg van  

bodemdaling.

• Toename bebouwing in gebieden met slappe bodem.

Opgaven

• Versterking en ophoging keringen en kades;

• Toenemende verzilting;

• Beperken CO2-uitstoot a.g.g.v. veenoxidatie;

• Benodigde pompcapaciteit;

• Anticiperen op gevolgen van bodemwerking  

(o.a. scheefzakken van bebouwing; infrastructuur en openbare 

ruimte; knappende kabels en leidingen (riolering));

• Meer reliëf  en daarmee versnippering van het beheer (o.a. 

meer peilgebieden);

• Verdroging natuur, a.g.v. peilverlaging om laagste delen droog 

te houden, waardoor hogere delen droogvallen.

• Door bodemdaling kan gebruiksfunctie op lange termijn in 

gevaar komen.

Doelen en aanpak

• Integrale langetermijnafspraken maken over de bestemming 

van het gebied in relatie tot bodemdaling: Hierop het beheer 

op afstemmen:

• Peilbeheer: peil hoog houden zodat het veen niet oxi-

deert (staat soms op gespannen voet met de agrarische 

functie);

• Onttrekkingen van grondwater en gaswinning beoorde-

len op het aspect bodemdaling en treffen van maatrege-

len.

 

 

• Omgaan met gevolgen van bodemdaling:

• Randvoorwaarden stellen aan nieuwe  

ontwikkelingen;

• Eventueel functies van gebieden aanpassen.

 

Vast te leggen in visies en plannen

• Rekening houden met bodemdaling bij locatiekeuze voor 

ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving,  

opnemen in omgevingsvisies 

• Bodemdaling als relevante ontwikkeling opnemen in beleid.

Proces
Huidige regionale afstemming

Er is geen structurelere integrale afstemming op dit  

terrein binnen het gebied. Afstemming vindt vooral 1-op-1 

plaats, bijvoorbeeld tussen Delfland en  

gemeenten, waar het gaat om onderzoeken en leren  

van ervaringen.

Af te stemmen aspecten

• Bepaalde processen (bijvoorbeeld grondwateront trekkingen) 

versnellen het proces van bodemdaling. Een langere termijnvi-

sie over het gebruik van een (deel)gebied is van belang om te 

bepalen welk (water)beheer wordt toegepast. Hierin spelen 

hoogheemraadschap, gemeenten, provincie en gebiedsbeheer-

ders waaronder agrariërs een belangrijke rol.

• Waar wel of  niet bouwen en ontwikkelingen toestaan vanuit 

bodemdaling.

• Kunnen aanvullende eisen gesteld worden aan  

bebouwing (b.v. drijvend bouwen)?

Te betrekken stakeholders

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Agrariërs/ Tuinders (LTO);

• Gebiedsbeheerders;

• Ontwikkelaars;

• Bewoners.

Stand van zaken beleidsontwikkeling  

Rijk, PZH en HHD (waar relevant)

• De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) richt zich op duur-

zaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond 

waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn. Het 

is een gezamenlijke visie van de ministeries van Infrastructuur 

en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat (EZK).

• Delfland wil in 2019 een visie en strategie op bodemdaling 

gereed hebben.

C. Grondwater

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Definitie grondwater: al het water dat zich onder het bodemop-

pervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met 

bodem of ondergrond staat. Het grensoverschrijdend karakter van 

grondwater zit in: 

• De complexiteit van de verantwoordelijkheidsverdeling:

• De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en  

voor grote onttrekkingen van industrie en drinkwater en 

ontwikkelingen ten aanzien van bodemenergiesystemen.

• Het hoogheemraadschap is watersysteembeheerder 

(waterschapswet) en daarmee ook verantwoordelijk voor 

het (grond)waterpeil. Bovendien is het bevoegd gezag voor 

grondwateronttrekkingen en infiltraties.

• Gemeenten hebben een grondwaterzorgplicht in openbaar 

stedelijk gebied, waar deze taken niet bij de provincie/ hoog-

heemraadschap belegd zijn.

• De inhoudelijke complexiteit:

• Grondwater is beperkt en traag stuurbaar;

• Grote onttrekkingen hebben effecten op een breed gebied;

• (Historische) bodemverontreiniging.

Ontwikkelingen

• Nieuwe en wijzigingen in bestaande onttrekkingen;

• Gebruik van de ondergrond: uitbreiding bestaande functies, denk 

aan weginfrastructuur, maar ook nieuwe functies, zoals op het 

gebied van de energietransitie en ondergrondse opslag van water;

• Klimaatverandering:

• De trend is dat het natter gaat worden. Door een toename 

van grondwaterafvoer vanaf hogere zandgronden is er een 

grotere kans op stijgende peilen.

• Doordat droge perioden zich vaker en langer voordoen en 

de zeespiegel stijgt, neemt de verzilting van het grondwater 

in de kuststreek toe.

• Als gevolg van het dalen van de bodem neemt de (zoute) kwel in 

bepaalde gebieden toe.

Opgaven

• Voorkomen van verontreinigingen (en weten waar historische 

verontreinigingen zitten);

• Voorkomen dat huidige ontwikkelingen (intensiveren van het  

gebruik van de ondergrond) het beheer en gebruik van grond-

water in de toekomst bemoeilijken en de leefbaarheid/functie van 

een gebied negatief beïnvloeden.

Doelen en aanpak

• Actief grondwaterpeilbeheer als beheersmaatregel bij grondwater-

overlast/ -onderlast als onderdeel van een brede afweging over de 

kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot andere functies;

• Meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede af-

weging over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot functies;

• Op duurzame en doelmatige wijze beheren van resterende  

historische verontreinigingen.

Vast te leggen in visies en plannen

• Bodemkwaliteit en grondwaterkwantiteit als relevant aspect 

opnemen waar het beleid rekening mee houdt/ dient te houden;

• Integraliteit tussen boven- en ondergrond (meerlaags bestemmen);

• In beeld brengen van het gebruik van ondergrond, in relatie tot 

de bovengrondse aspecten in de visies en plannen gebruik van de 

ondergrond.

Proces
Huidige regionale afstemming

• Er is geen structurele regionale afstemming over grondwater. 

Afstemming vindt nu vooral 1-op-1 plaats bij ontwikkelingen en 

incidenten.

• Binnen Rijn-West (bestuurlijk: RBO, ambtelijk: RAO) wordt 

samengewerkt aan en vindt afstemming plaats over de  

waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater met overheden 

en maatschappelijke organisaties.

Af te stemmen aspecten

• Langetermijndoelen per gebied;

• Uitwisseling van strategische ontwikkelingen (bijvoorbeeld kennis, 

beleid, technologische ontwikkelingen);

• Afstemming over projecten in de ondergrond.

Te betrekken stakeholders

• Rijk;

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Drinkwaterbedrijven;

• Grootschalige gebruikers (bijvoorbeeld industrie en glastuinbouw);

• Initiatiefnemers van projecten in de ondergrond;

• Terreinbeherende organisaties (agrariërs en natuurorganisaties);

• Bewoners.

Stand van zaken beleidsontwikkeling Rijk, PZH en 

HHD (waar relevant)

De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) richt zich op 

duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond 

waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn. Het 

is een gezamenlijke visie van de ministeries van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK).
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D. Waterveiligheid

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Het beschermen van het achterland vindt plaats in drie lagen 

(meerlaagsveiligheid). Dit houdt in dat overstromingsrisico’s 

worden bestreden door een combinatie van waterkeringen 

(laag 1), ruimte lijke ordening (laag 2) en crisisbeheersing (laag 

3):

• De eerste laag betreft het aanleggen en beheren van stevige  

keringen. Dit is een taak van Rijkswaterstaat en de hoogheem-

raadschappen. Er zijn verschillende typen waterkeringen:

• De primaire waterkeringen zijn aangewezen in de 

Waterwet en bieden beveiliging tegen overstroming vanuit 

zee en de rivieren.

• Regionale keringen bieden beveiliging tegen overstroming 

vanuit boezemwater. De normen hiervoor zijn vastgelegd 

door de provincie.

• De overige waterkeringen bestaan uit polderkaden, land-

scheidingen en compartimenteringskeringen.

• Voor de twee andere lagen, duurzame ruimtelijke inpassing en 

rampenbeheersing, ligt het initiatief bij de gemeenten, provin-

cie en veiligheidsregio. Aandachtspunten hierbij zijn het lokaal 

beschermen van ziekenhuizen, scholen, nutsvoorzieningen en 

belangrijke toegangswegen (verhoogd aanleggen t.b.v. evacuatie).

Ontwikkelingen

• Als gevolg van klimaatverandering krijgen we te maken met:

• Zeespiegelstijging (toekomstige versterking van zeeweringen);

• Verhoging van de rivierafvoeren (mogelijk toekomstige 

opgaven voor primaire kering langs de nieuwe waterweg);

• Meer en extremere buien die leiden tot hogere water-

standen (mogelijke opgaven voor regionale en overige 

keringen) en verzadiging van dijken;

• Meer en langere droge perioden waardoor veendijken  

verzwakken.

• Als gevolg van bodemdaling dalen de keringen.

Opgaven

• (Toekomstige) veiligheidsopgaven ten aanzien van de water-

keringen;

• Afstemmen over doelen meervoudig gebruik van water-

keringen;

• Afstemmen over ruimte voor ophogen, en over beheer en 

onderhoud;

• Meerlaagsveiligheid (inrichting achterliggend gebied en de 

vlucht routes).

Doelen en aanpak

• De prioriteringssystematiek van opgaves bij primaire keringen  

geschiedt op basis van wettelijke normen.

• Bij het bepalen van de urgentie van regionale en overige  

 

 

 

keringen wordt gekeken naar:

• Veiligheidsopgave (afwijking tot de norm);

• Mogelijkheden om mee te liften op andere ontwikkeling.

 

Vast te leggen in visies en plannen

• Rekening houden met het belang van waterveiligheid bij ont-

wikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dit belang uit zich in:

• Toekomstige aanpasbaarheid van keringen;

• Onderhoudbaarheid van keringen;

• Toekomstige ruimtelijk functies in relatie tot het 

beschermings niveau.

• Aanpassing ruimtelijke inrichting t.b.v. laag 2 en 3.

Proces
Huidige regionale afstemming

• Er vindt bilaterale afstemming plaats tussen Delfland en  

individuele gemeenten over de keringen.

• Structurele bespreking vindt plaats in het overleg van de veilig-

heidsregio.

Af te stemmen aspecten

• Functies op en nabij de keringen (mogelijkheid voor tijdelijk  

bestemmen);

• Afstemming van onderhoudscycli van keringen en objecten 

daarop;

• Afstemming over duurzame ruimtelijke inrichting en het  

beschermingsniveau per functie;

• Het hoogheemraadschap stemt af met Rijk en provincie over  

normering van primaire en regionale keringen.

Te betrekken stakeholders

• Rijkswaterstaat;

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Veiligheidsregio;

• Nutsbedrijven;

• Bewoners.

Stand van zaken beleidsontwikkeling Rijk, PZH en 

HHD (waar relevant)

Per 1 januari 2017 is de normering van de waterveiligheid  

gewijzigd. Deze is nu expliciet gebaseerd op de mogelijke 

gevolgen van een overstroming. Tot 2050 werken Rijk en 

waterschappen aan versterking van dijken en duinen op basis 

van deze nieuwe normen. Het hoogheemraadschap is bezig met 

het normeren van de overige keringen, om beter de opgaven te 

kunnen bepalen.

E. Wateroverlast

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Wateroverlast als gevolg van inundatie (overlopen van wa-

tergangen, beperkte rioleringscapaciteit en water op straat). 

Water houdt zich daarbij niet aan (gemeente)grenzen, 

immers:

• De boezem is gemeenteoverschrijdend;

• Sommige polders zijn gemeenteoverstijgend;

• Door een knelpunt in het ene gebied kan schade ontstaan in 

het andere gebied.

Ontwikkelingen

• Klimaatverandering: vaker en heftigere buien. De definitie 

van een extreme bui schuift in de tijd met voortschrijdend 

inzicht steeds verder op.

• Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die de afvoer 

beïnvloeden (verharding, bebouwingen, grasland, objecten, 

infrastructuur).

Opgaven

• Wateroverlast vanuit het watersysteem voorkomen. 

Wateroverlast kan leiden tot negatieve gevolgen voor 

cruciale functies; Bovendien kan wateroverlast leiden tot 

negatieve effecten op de waterkwaliteit.

• Omgaan met piekbuien, vraagt om integrale blik op riolering, 

watergangen en afvoergemalen, oppervlaktewater en lokale 

maatregelen.

• Bij overlast moet kritische infrastructuur en kwetsbare  

groepen zo lang mogelijk beschermd worden en de zelf-

redzaamheid worden ondersteund.

Doelen en aanpak

• Vergroten sponswerking van de omgeving niet zijnde het 

watersysteem (water op straat, afkoppelen, minder ver-

harding, groene daken, waterdoorlaatbare verharding, 

waterberging);

• Watersysteemanalyses en klimaatstresstest;

• Planvorming om samen met de belangrijkste stakeholders 

tot oplossingen te komen.

Vast te leggen in visies en plannen

• Provincie stelt norm voor wateroverlast in water-

verordening (toekomstig omgevingsverordening);

• Gebiedsnormering (waar gelden andere normen);

• Opnemen van knelpuntlocaties.

Proces
Huidige regionale afstemming

• Het Hoogheemraadschap maakt per polder een water-

systeemanalyse die ten minste eens in de zes jaar geactua-

liseerd wordt (met nieuw inzichten klimaat en de nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen). Deze wordt afgestemd met 

de betrokken gemeente(n) en eventuele terreinbeherende 

organisatie(s) (tbo’s).

• Op basis van de watersysteemanalyses wordt de opgave 

bepaald. De meest urgente opgaven waarbij er ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn (met meekoppelkansen) worden als 

eerste geprogrammeerd. Hiervoor wordt vervolgens een 

verkenning uitgevoerd.

• In het format van het GRP van het Netwerk 

Afvalwaterketen Delfland is een afkoppelvisie opgenomen.

• Er is een Community of Practice over klimaat adaptatie actief.

• In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werken 

overheden samen aan het beperken van de gevolgen van 

klimaatverandering;

• In SPONGE 2020 werken overheden samen aan innovatieve 

oplossingen;

• Via Rainlvlr werken tuinders en het hoogheemraadschap  

samen aan het opvangen van piekbuien in hemelwater-

bassins. Dit creëert een buffer die overlast door hevige 

regenval kan beperken.

Af te stemmen aspecten

• Watersysteemanalyses;

• Programmering;

• Gebieden waar gebiedsnormering wordt toegepast (een 

lagere norm);

• Hoe om te gaan met hemelwater;

• Bescherming van kritische infrastructuur en kwetsbare 

groepen;

• Oplossingen ter voorkoming van wateroverlast hebben 

raakvlakken met de incidentenbestrijding en de bluswater-

transitie;

• Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving in relatie tot de 

opgave.

Te betrekken stakeholders

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Rijkswaterstaat;

• Veiligheidsregio;

• Terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, etc.);

• Glastuinbouwsector;

• Bewoners en bedrijven.

Stand van zaken beleidsontwikkeling Rijk, PZH en 

HHD (waar relevant)

• Delfland heeft een kaart en database beschikbaar met  

locaties die niet aan de norm voldoen en locaties waar 

inundatie optreedt. In 2021 voldoet 98 procent van het 

oppervlak van het beheergebied van Delfland aan de  

normering voor inundatie.



F. Voldoende zoetwater

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Voldoende aanvoer van zoetwater en doelmatig gebruik ervan. 

Met het oog op gebruiksfuncties (drinkwater, natuur, procesindustrie, 

land- en tuinbouw, scheepvaart) en peilhandhaving (veiligheid 

stabiliteit veendijken en handhaven bebouwing).

Het grensoverschrijdende karakter zit hem in het feit dat zowel 

de waterstructuren (wateraanbod), als de gebruiksfuncties  

(watervraag) zich niet aan administratieve grenzen houden.

Ontwikkelingen

• Klimaatverandering: vaker en langere periodes van droogte, 

toenemende verzilting;

• Bodemdaling: toename verzilting en extra watervraag;

• Mogelijk vraagtoename als gevolg van toenemende verstede-

lijking (bevolkingsgroei) en andere ontwikkelingen in de fysieke 

leefomgeving;

• Externe ontwikkelingen (zoals keuze voor meer estuariene  

dynamiek in de Zuidwestelijke Delta) die betrouwbaarheid inlaat-

punten kunnen beïnvloeden.

Opgaven

• Voldoende water van de juiste kwaliteit op elk moment aan-

sluitend bij de functies (dit kan beperkt, dus is aanvullende opgave 

om de zelfvoorzienendheid te vergroten);

• Funderingsproblematiek als gevolg te hoog grondwater, dat later 

weer daalt.

• Groenblauwe structuren zijn een watervrager in droge perioden. 

Ze kunnen een functie vervullen in wateropslag en grondwater-

aanvulling in natte perioden en daarmee bijdragen aan zoet-

waterbeschikbaarheid. Dit is ook van belang voor de bluswater-

voorziening.

Doelen en aanpak

• Doelmatig gebruik:

• Kringloopsluiting;

• Meer zelfvoorzienendheid, op regionaal niveau en bij gebruiker;

• Innovaties, o.a. door wateropslag en hergebruik.

Vast te leggen in visies en plannen

• Hemelwater als bron;

• Randvoorwaarden creëren om innovaties mogelijk te maken, 

zoals hergebruik effluent en wateropslag in ondergrond;

• Koppelen wateroverlast en watertekort waar het gaat over 

wateropslag.

 
 
 
Proces
Huidige regionale afstemming

• Zoetwaterregio West-Nederland: Waterschappen en Provincies;

• Waterbeschikbaarheid (in peilbesluiten of  andere gebiedsprocessen) 

met bijbehorend proces;

• In het programma Slim Watermanagement wordt gewerkt aan 

het optimaliseren van het operationele waterbeheer.

• In COASTAR werken kennisinstellingen en drinkwaterbedrijven 

aan een robuuste zoetwatervoorziening in Laag Nederland. Het 

programma heeft als doel om ervaringen met grootschalige ingrepen 

door de drinkwatersector en nieuwe lokale opslagtechnieken 

samen te brengen. Het programma benut de potenties van de 

ondergrond – als aanvulling op die van het watersysteem – voor 

zoetwaterbeheer. In de regio Haaglanden vinden diverse pilots 

plaats.

• Binnen Rijn-West (bestuurlijk: RBO, ambtelijk: RAO) wordt 

samengewerkt aan en vindt afstemming plaats over de water-

kwaliteit van oppervlakte- en grondwater met overheden en 

maatschappelijke organisaties.

Af te stemmen aspecten

• Droogte beter meenemen in ruimtelijke plannen;

• Gebruik van grondwater;

• Mogelijkheden voor kringloopsluiting en hergebruik, samenhang 

zoeken met de drinkwatersector en glastuinbouw;

• Afstemming over ruimtelijke inrichting i.r.t. zoetwatervoorziening.

Te betrekken stakeholders

• Rijk;

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Veiligheidsregio;

• Drinkwaterbedrijven;

• Gebiedsbeheerders;

• Waterrecreatie;

• Eindgebruikers (natuur, procesindustrie, land- en tuinbouw, 

scheepvaart);

• Bewoners.

Stand van zaken beleidsontwikkeling  

Rijk, PZH en HHD (waar relevant)

Alle zoetwatermaatregelen die nodig zijn om watertekorten te 

voorkomen zijn gebundeld in het Deltaplan Zoetwater. Hierin 

staan ook afspraken over de financiële bijdragen van Rijk en regio. 

Het Deltaplan Zoetwater bevat een concrete programmering 

van maatregelen voor de periode 2015-2021 en een vooruitblik 

naar de periode 2022-2028. Een concretere uitwerking wordt 

de komende jaren voorbereid. Voor de programmering van 

zoetwatermaatregelen zijn de afspraken over verantwoordelijk-

heden, kostenverdeling, financieel arrangement en planning via de 

bestuursovereenkomst West-Nederland vastgelegd. 
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G. Waterkwaliteit

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Waterkwaliteit kent drie aspecten: chemische  

waterkwaliteit, ecologische waterkwaliteit en zwem-

waterkwaliteit:

• Chemische waterkwaliteit wordt bepaald door de 

stoffen (b.v. stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen) 

in het water. De chemische waterkwaliteit is een 

belangrijke voorwaarde voor het ecologisch functio-

neren van het watersysteem en voor de kwaliteit van 

de leefomgeving van planten, dieren en mensen.

• In een watersysteem met goede ecologische wate-

kwaliteit vinden planten en dieren genoeg plaatsen 

om zich te vestigen, te ontwikkelen en te verplaatsen.

• In gebieden die aangewezen worden door de provincie 

(12 in Haaglanden), wordt de zwemwaterkwaliteit 

in het zwemseizoen voortdurend gemeten onder 

andere op bacteriën en blauwalg, om te weten of het 

veilig is om te zwemmen.

Waterkwaliteit is grensoverschrijdend omdat de 

waterlichamen onderdeel uitmaken van meerdere 

gemeenten. Zowel de chemische als de ecologische 

kwaliteit van het van verschillende waterlichamen 

beïnvloeden elkaar. De waterkwaliteit van opper-

vlaktewater kan ook invloed hebben op de drink-

watervoorziening.

 

Ontwikkelingen

• Uitvoering van KRW in aanpalende gebieden 

(stroomopwaarts) zorgt voor verbetering van de  

waterkwaliteit. Bekeken wordt of in de 2e en 3e 

tranche maatregelen meer winst geboekt kan worden 

door beter samen te werken.

• In het Platform Duurzame Glastuinbouw hebben de 

waterschappen, Rijk, gemeenten en glastuinbouw-

sector afgesproken toe te werken naar (nagenoeg) 

nul-emissie voor nutriënten en gewasbeschermings-

middelen in 2027.

• Klimaatverandering:

• Het wordt warmer en droger, hierdoor zal  

de temperatuur van het oppervlaktewater  

omhooggaan, waardoor de waterkwaliteit 

omlaag gaat.

• Het wordt natter, de extreme piekneerslag 

neemt toe. Hierdoor is er een afname van 

waterkwaliteit en toename van blootstelling aan 

ziekteverwerkers in oppervlaktewater door 

riooloverstort. 

 

 

 

• De zeespiegel stijgt, dit leidt tot toename van 

verzilting via de riviermonding. Hierdoor neemt 

de waterkwaliteit af.

 

Opgaven

• De KRW stelt als doel een goede chemische en 

ecologische waterkwaliteit in de KRW-waterlichamen. 

Deze dient uiterlijk in 2027 bereikt te worden.

• De waterkwaliteit laat zich in beperkte mate voor-

spellen, waarmee het vaak niet op voorhand duidelijk 

is wat het effect van specifieke ingrepen is.

Doelen en aanpak

• T.a.v. de chemische waterkwaliteit worden emissie-

maatregelen genomen. Bovendien wordt gezorgd 

voor voldoende doorstroming en doorspoeling.

• Om de gewenste ecologische toestand te bereiken, 

wordt ingezet op het vispasseerbaar maken van 

kunstwerken, de aanleg van speciale leefgebieden 

voor vis en natuurvriendelijke oevers en ecologisch 

geoptimaliseerd onderhoud zonder daarbij de af-

voerfunctie en veiligheid in gevaar te brengen.

• In het lokale watersysteem wordt de waterkwaliteit 

verbeterd in samenhang met het versterken van de 

ruimtelijke kwaliteit. Het combineren van water-

kwaliteitsopgaven met andere ontwikkelingen en 

opgaven (o.a. water, groen, woningbouw) levert 

synergie- en doelmatigheidswinst op.

• Als de chemische en ecologische kwaliteit van het 

oppervlaktewater verbetert, is dit ook gunstig voor 

de zwemwaterkwaliteit en de drinkwatervoorziening.

Vast te leggen in visies en plannen

• Bij groot onderhoud en nieuwe inrichting ecologie 

bevorderende inrichting als uitgangsput (denk aan 

natuurvriendelijke oevers en vispassages).

• Aangewezen zwemwatergebieden en ambitie voor 

nieuw zwemwater.

Proces
Huidige regionale afstemming en af te 

 stemmen aspecten

• Netwerk Afvalwaterketen Delfland;

• Afsprakenkader Emmissieloze Kas;

• Bestuurlijke overeenkomst Schoon en Gezond water 

Delfland;

• Afstemming tussen Delfland en gemeenten omtrent 

concrete projecten. 

 

 

 

• Binnen Rijn-West (bestuurlijk: RBO, ambtelijk: RAO) 

wordt samengewerkt aan en vindt afstemming plaats 

over de waterkwaliteit van oppervlakte- en grond-

water met overheden en maatschappelijke organisaties;

• Veiligheidsregio Haaglanden betrekken tijdens 

planvorming om mee te denken over voorkomen of 

beperken van verontreiniging van het water.

 

Te betrekken stakeholders

• Rijkswaterstaat;

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Veiligheidsregio;

• Drinkwaterbedrijven;

• Bedrijfsleven (specifiek tuinders en industrie);

• Natuurbeheerders;

• Bewoners.

Stand van zaken beleidsontwikkeling Rijk, 

PZH en HHD (waar relevant)

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voorzien 

agrariërs maatregelen (beperken van lozingen van 

voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen), 

die bijdragen aan het halen van de doelen van KRW. 

De Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater is een 

impuls om ervoor te zorgen dat de KRW-doelen in 

2027 gehaald worden en de ecologie verbetert.
 

“De chemische  
waterkwaliteit is een belangrijke 
voorwaarde voor het ecologisch 

functioneren van het watersysteem 
en voor de kwaliteit van de leef-
omgeving van planten, dieren 

en mensen”
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H. Inzameling afvalwater en waterzuivering

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van afvalwater en transport naar 

de gemeentegrenzen. Waterschappen zijn belast met de zorg voor het transport en 

de zuivering van stedelijk afvalwater. Goede riolering en gebruik ervan zorgen ervoor 

dat afvalwater wordt gezuiverd en niet geloosd op het oppervlakte water. Het 

water wordt gezuiverd in Scheveningen (AWZI Houtrust) en Den Hoorn (AWZI 

Harnaschpolder) en Hoek van Holland (AWZI Nieuwe Waterweg). Het gezuiverde 

water (effluent) wordt vervolgens geloosd op zee of op de Nieuwe Waterweg.

Het grensoverschrijdend karakter zit zowel in de capaciteit van de zuiveringen in 

relatie tot het aanbod, als de transportinfrastructuur zelf 

Ontwikkelingen

• Klimaatverandering: hevigere extreme buien (piekbelasting) en langdurige periodes 

met veel regen.

• Meer verharding leidt tot meer water in het riool, afkoppelen leidt juist tot  

beperking van het aanbod van relatief schoon water.

• Groei van bevolking en bedrijvigheid leidt tot meer aanbod van afvalwater en meer 

vraag naar water.

• Private decentrale (kleinschalige) waterzuiveringen leiden tot minder aanbod van 

afvalwater op de communale AWZI’s.

Opgaven

• Op orde houden van beschikbaarheid en capaciteit van transport en zuivering;

• Beschermen van cruciale infra;

• Duurzamer omgaan met bronnen en meer circulariteit (benutten reststoffen);

• Bewustwording over goed gebruik van de riolering.

Doelen en aanpak

• Beperken van lozingen op oppervlaktewater;

• Voorbereid zijn op nieuwe wetgeving (lozingseisen);

• Controle op indirecte lozingen: Bijvoorbeeld: toename bodemenergiesystemen leidt 

tot verzilting dat ook doordringt in het afvalwater, waardoor de samenstelling van 

het afvalwater wijzigt.

• Goede samenwerking in de keten;

• Hergebruik van effluent (b.v. als gietwater of bron voor infiltratiewater);

• Sluiten van kringlopen van zoetwater, energie en grondstoffen.

Vast te leggen in visies en plannen

• Afspraken over Hemelwater;

• Afspraken over bevordering circulariteit;

• Afspraken over beschermen van cruciale infrastructuur;

• Invloed van ontwikkelingen op afvalwaterketen.

Proces
• Netwerk Afvalwaterketen Delfland (en de Rotterdamse Samenwerking in de 

Afvalwaterketen – RoSA);

• Bilaterale afstemming tussen Delfland en gemeenten;

• De voortgang van de NAD wordt twee keer per jaar besproken op de Bestuurlijke 

Watertafel

 

 

 

Af te stemmen aspecten

• In NAD en RoSA zijn hoogheemraadschap, drinkwaterbedrijven en gemeenten 

vertegenwoordigd. NAD en RoSA zijn netwerkorganisaties. Doel van de samen-

werking is:

• Minder sterke stijging van kosten van de keten;

• Behoud van minimaal zelfde kwaliteit van dienstverlening;

• Verminderen van de kwetsbaarheid van de keten.

• Integrale afstemming over:

• Afspraken over aanbod afvalwater in gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s);

• Afspraken over afnamehoeveelheden;

• Kostenverdeelsleutel;

• Waterplan.

Te betrekken stakeholders

• Rijkswaterstaat;

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Drinkwaterbedrijven;

• Grootschalige industrie;

• Bedrijfsleven;

• Bewoners.
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“Gemeenten zijn 
verantwoordelijk 

voor de inzameling van 
afvalwater en transport 

naar de gemeente-
grenzen.” 



I. Drinkwater

Inhoud
Definitie en grensoverschrijdend karakter

Vrijwel het grootste gedeelte van Haaglanden (Dunea) is 

afhankelijk van duinwaterwinning. Water hiertoe wordt 

uit de Afgedamde Maas bij Brakel gehaald en wordt 

vervolgens getransporteerd naar de Zuid-Hollandse 

duinen tussen Monster en Katwijk. Alwaar het verder 

opgewerkt wordt tot drinkwater.

Het zuidelijke gedeelte van Haaglanden (Evides) is 

afhankelijk van drinkwater dat ingenomen wordt vanuit 

de Maas, dat via de Biesbosch naar de drinkwater-

zuiveringen gaat. Zowel de productie en capaciteit 

daarvan als de transportinfrastructuur kennen een 

grensoverschrijdend karakter.

Ontwikkelingen

• Klimaatverandering: vaker en langere periodes van 

droogte, toenemende verzilting a.g.v. zeespiegel-

stijging;

• De kwaliteit van de bronnen staat steeds meer 

onder druk

• Mogelijk lokale vraagtoename als gevolg van ruimtelijke 

ontwikkeling (verstedelijking en bevolkingsgroei);

• Toename drukte in de ondergrond a.g.v. nieuwe 

functies (waaronder energietransitie) in de onder-

grond en uitbreiding bestaande functies mede gelet 

op bevolkingsgroei (noodzaak tot vervanging,  

verleggen, bedreigingen voor strategische 

grondwater voorraad).

Opgaven

• Tegengaan vervuiling innamepunten en waterwin-

gebieden;

• Beschermen van de aanvoer en transportleidingen en 

borgen continuïteit van de aanvoer;

• Beschermen, behouden en uitbreiden strategische 

grondwatervoorraad en drinkwaterbronnen;

• Laten meegroeien van het systeem met de toe-

nemende verstedelijking;

• Beschermen van kwetsbare en vitale functies als 

gevolg van grote waterleiding-lekkages (denk aan VU 

Ziekenhuis Amsterdam)

• Vervangingsopgave (asbestcement)leidingen.

Doelen en aanpak

• Werken aan meer circulariteit;

• Onderzoeken potentie andere bronnen (waaronder 

effluent);

• Vergroting strategische zoetwatervoorziening; 

 

 

• Ondergrondse waterberging;

• Tegengaan verbrakking;

• Samenwerken in het uitvoeren van vervangingsopgave 

(gemeenten en k&l-beheerders), en dit opnemen in 

planvorming;

• Bekijken hoe bestaande infrastructuur kan bijdragen 

aan energietransitie.

Vast te leggen in visies en plannen

• Integraliteit tussen boven- en ondergrond (meerlaags 

bestemmen);

• Bescherming van de cruciale infrastructuur.

Proces
Huidige regionale afstemming

• Momenteel wordt samengewerkt in het Netwerk 

Afvalwaterketen Delfland. Ook vindt tussen Delfland 

en de Drinkwaterbedrijven afstemming plaats over 

het waterlabel (Bestuurlijke watertafel)

• Binnen Rijn-West (bestuurlijk: RBO, ambtelijk: RAO) 

wordt samengewerkt aan en vindt afstemming plaats 

over de waterkwaliteit van oppervlakte- en grond-

water met overheden en maatschappelijke organisaties.

Af te stemmen aspecten

• Ontwikkelingen beoordelen op:

• Externe werking op waterwingebieden en 

oppervlaktewater (rivierensysteem);

• Impact voor drinkwatersysteem;

• Effecten op strategische grondwatervoorraad.

Te betrekken stakeholders

• Rijkswaterstaat;

• Provincie;

• Hoogheemraadschap;

• Gemeenten;

• Drinkwaterbedrijven;

• Veiligheidsregio (m.b.t. bluswater)

• Eindgebruikers (waaronder industriële gebruikers en 

landbouw);

• Natuurorganisaties;

• Bewoners.
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Bijlage 3
Kruistabel wateraspecten

Groenblauwe 
structuren 
(GBS)

Bodemdaling Grondwater
Water-
veiligheid

Water-
overlast

Voldoende 
zoet water

Water-
kwaliteit

Inzameling 
afvalwater en 
-zuivering

Drinkwater GBS kunnen bijdragen aan 

infiltratie naar grondwater en 

daarmee naar drinkwater-

bronnen. Waterwingebieden 

en beschermingszones kunnen 

belangrijke GBS vormen.

Drinkwaterwinning veroor-

zaakt geen bodemdaling, om-

dat er op grondwater peilen 

wordt gestuurd.

Afhankelijk van grondwater. 

Kwaliteit van te infilitreren  

water is van belang voor drink-

waterwinning. 

Drinkwaterwinning heeft ef-

fect op grondwaterstand door 

oppompen grondwater.

Toename zoute kwel kan 

drinkwaterproductie beïn-

vloeden.

Robuuste drinkwatervoor-

ziening speelt rol in gevolg-

beperking overstroming 

(ruimtelijke adaptatie)

Geen relatie Drinkwaterproductie is 

afhankelijk van voldoende zoet 

water.

Drinkwaterprodcutie heeft 

baat bij goede waterkwaliteit 

t.b.v. zuiveringsinspanning.

Hoe meer drinkwater wordt 

'gebruikt', hoe meer afval-

water er wordt  ingezameld, 

getransporteerd  en gezuiverd. 

Zuiniger drinkwater gebruik 

leidt tot vermindering van 

te zuiveren hoeveelheid 

afvalwater. 

Effluent RWZI kan op termijn 

bron worden van drinkwater-

productie (circulair).

Inzameling afwater 
en -zuivering

GBS kunnen zuiverende 

functie hebben; effluent kan 

dienen als zoetwaterbron voor 

GBS.

GBS kunnen hemelwater 

opvangen, waardoor minder 

water via riolering op RWZI 

komt en zuiveringsinspanning 

vermindert.

Bodemdaling kan leiden tot 

het verzakken van rioleringsin-

frastructuur.

Effluent kan grondwater 

aanvullen (let wel op kwaliteit). 

Ondergrond heeft ook 

zuiverende werking (bijv. bij 

drinkwaterproductie).

Meer directe infiltratie van 

hemelwater door afkoppeling 

leidt tot minder afvoer via 

riolering en minder water op 

RWZI.

Geen relatie Gemengde riolering voert 

hemelwater af, maar 

heeft beperkte capaciteit. 

Hemelwaterriolen lozen niet 

op RWZI en verminderen 

zuiveringsinspranning. 

Wanneer rioleringssysteem af-

voer hemelwater niet aan kan, 

kan wateroverlast ontstaan.

Effluent van RWZI kan dienen 

als bron van zoet water 

(circulair).

Effluent van RWZI's heeft 

effect op waterkwaliteit. Door 

extra zuiveringsstappen kan 

dit uiteindelijk ook leiden tot 

positieve effecten (zoetwater-

fabriek). 

Bij meer aanbod aan het riool 

dan capacititeit kan door 

overstorten verslechtering van 

waterkwaliteit optreden.

Waterkwaliteit
Goed ingerichte GBS dragen 

bij aan goede waterkwaliteit. 

Bestaande waterkwaliteit heeft 

invloed op vegetatie en soor-

tenrijkdom binnen de GBS.

Waterkwaliteit heeft geen 

effect op bodemdaling. 

Bodemdaling kan wel effect 

hebben op waterkwaliteit. 

Enerzijds door veenoxidatie 

en vrijkomen van nutriënten, 

anderzijds door mogelijke toe-

name kwel zout grondwater.

Infiltratie van water voor 

hergebruik, oppervlaktewa-

terkwaliteit, lozingen, warmte 

koude opslag en opkomende 

stoffen kunnen effect hebben 

op grondwaterkwaliteit en de 

gebruiksfuncties die hiervan 

afhankelijk zijn. 

(te) veel grondwateront-

trekking kan bijdragen aan 

toename zoute kwel.

Geen relatie Maatregelen om de water-

kwaliteit te verbeteren, zoals 

natte ecologische zones,  

bieden ook  mogelijkheden 

voor meer waterberging. 

Het verminderen van 

overstorten, bijvoorbeeld 

door bergbezinkbassins of 

optimalisatie van gemalen, 

zorgt voor minder rioolwater 

op het opper vlaktewater en 

draagt bij aan verbetering van 

water kwaliteit

Voldoende zoetwater is mede 

bepalend voor waterkwaliteit, 

bijv. doorstroming en tegen 

gaan verzilting.

Of er voldoende zoetwater is, 

wordt deels bepaald door de 

waterkwaliteit (afhankelijk van 

gebruiksfunctie). Maatregelen 

met effect op waterkwaliteit 

kunnen ook effect hebben op 

zoetwatervraag.  
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Groenblauwe 
structuren (GBS)

Bodemdaling Grondwater
Water-
veiligheid

Water-
overlast

Voldoende 
zoet water

Voldoende zoet 
water

GBS is watervrager in droge perioden. 

GBS kan functie vervullen in wateropslag 

en grondwateraanvulling en daarmee 

bijdragen aan zoetwater beschikbaarheid.

Onvoldoende zoetwaterbeschikbaarheid 

leidt tot uitzakken grond- en opper-

vlaktewaterpeil, waardoor bodemdaling 

in veengebieden door veenoxidatie  

versnelt.

Grondwater is onderdeel van voldoene 

zoetwater; door voldoende infiltratie-

capaciteit kan grondwater bijdragen aan 

voldoende zoetwater. Actief inbrengen 

van hemelwater in de bodem (grondwa-

teraanvulling) draagt bij aan voldoende 

zoetwater in droge perioden. 

Brakke kwel kan leiden tot mindere 

bruikbaarheid van grondwater als zoet-

waterbron.

Voor bepaalde typen waterkering (veen-

kaden) is voldoende zoetwater (opper-

vlakte en grondwater) van belang voor 

stabiliteit.

Hemelwater kan bijdragen aan de voor-

raad zoet water, mits goed op geslagen. 

Maatregelen tegen wateroverlast (sneller 

afvoeren) kunnen leiden tot minder 

aanvulling van zoetwatervoorraad.

Wateroverlast
GBS kunnen dienen als buffer en  

(tijdelijke) waterberging en kunnen 

daarmee bijdragen aan vermindering van 

wateroverlast (ruimtelijke adaptatie). 

GBS dragen bovendien bij aan sponswer-

king van een gebied.

Bodemdaling leidt tot verkleinnig van 

mogelijke opvang van hemelwater, wat 

mogelijk leidt tot vaker optreden van 

wateroverlast, als peilbeheer niet wordt 

aangepast. 

Hoge grondwaterstanden om bodemda-

ling tegen te gaan kunnen leiden tot eer-

der optreden van (grond)wateroverlast.

Hoge grondwaterstanden kunnen bijdra-

gen aan (grond)wateroverlast. Dit kan 

het geval zijn bij langdurige neerslag; bij 

hogere grondwaterstanden is de bodem 

eerder verzadigd en blijft water eerder 

op maailveld staan.

Maatregelen tegen wateroverlast kunnen 

bijdragen aan gevolgbeperking bij over-

stroming (waterrobuust bouwen).

Waterveiligheidsinfrastructuur draagt ook 

bij aan het voorkomen van wateroverlast 

(geen wateroverlast vanuit oppervlakte-

watersysteem).

Waterveiligheid
Inrichting van waterveiligheids- 

infrastructuur kan zodanig worden gerea-

liseerd dat bijgedragen wordt aan GBS. 

GBS kunnen afhankelijk van ontwerp 

bijdragen aan gevolgbeperking overstro-

mingen (2e laag meerlaagsveiligheid / 

ruimtelijke adaptatie).

Zware keringen kunnen bijdragen aan 

bodemdaling; door bodemdaling zakken 

keringen.

Bodemdaling in het achterliggende land 

vergroot waterveiligheidsopgave door 

grotere overstromingsdiepte.

Stabiliteit van veenkaden vermindert bij 

uitzakkend grondwaterpeil.

Grondwater
Grondwater is een bron van water voor 

GBS. GBS kan bij grote infiltratiecapaci-

teit bijdragen aan grondwateraanvulling. 

Grondwaterbeschikbaarheid kan bepa-

lend zijn voor ecologie GBS.

Door bodemdaling komt het grondwa-

terpeil dichter bij het maaiveld te liggen. 

Dit leidt tot vernatting, tenzij peilbeheer 

wordt aangepast. Aangepast peilbeheer 

leidt tot verdere bodemdaling.

Hogere grondwaterstanden kan bo-

demdaling verminderen, maar leidt tot 

vernatting.

Bodemdaling
Bodemdaling heeft  invloed op (hoogte)

ligging van groenblauwe structuren. 

Wanneer deze zonder aanpassing van het 

peilbeheer zakken, treedt vernatting op. 

Dit kan effect hebben op de vegetatie.  

Door in GBS (grond)waterstanden hoog 

te houden, kan bodemdaling in deze 

gebieden worden verminderd.



  

Bijlage 4  
Verwijzing  
Kaartenboek
Het Kaartenboek en de toelichting hierop zijn te vinden via

https://www.hhdelfland.nl/overheid/ruimtelijke-plannen
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Bijlage 5
Aanpak identificeren  
gemeente grensoverschrijdende  
wateraspecten
In het voorgaande proces van het afgelopen jaar hebben we met factsheets en workshops  
onderzocht welke thema’s ten aanzien van water grensoverschrijdend zijn en van boven  
gemeentelijk belang bij het opstellen van de omgevingsvisie per gemeente. Om te zien hoe 
dat werkt voor een bepaalde gemeente en te bepalen of een betreffend thema relevant is 
voor die gemeente hebben we onderstaand schema opgesteld en ingevuld met indicatieve 
(niet uitputtende) voorbeelden voor Delft. Met de uitnodiging aan elke andere deelnemende 
gemeente om het ook voor henzelf in te vullen.

Voor Delft hebben we bovenstaande exercitie uitgevoerd en een of twee voorbeelden per aspect gegeven om andere 

gemeenten te inspireren om voor hun gemeente na te denken over hun aspecten

Doel van het voorliggende stuk is om een denkrichting te geven:

• Nagaan of de grensoverschrijdende aspecten voor de betreffende gemeente van toepassing is. 

• Zo ja, dan per aspect uitwerken.

• Bij relevante grenzende gemeente(n)/stakeholders: Uitdaging zit in eventuele regionale aanpak (dat niet iedereen 

overal een andere strategie kiest om bv bodemdaling aan te pakken die averechts op elkaar kunnen werken, maar 

juist een combi van strategieën die ’t geheel aanpakt).

 

Groen blauwe structuren (recreatie)

Relevantie Delft

++ zeer hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Het netwerk van groengebieden (zoals landschappen 

(polders, veenweiden en kust en duinen), parken en groene 

verbindingen) en waterlopen ten behoeve van de ecolo-

gie, recreatie en leefbaarheid op meerdere schalen, zoals 

Binnengemeentelijk; Gemeenteoverstijgend/ op gebiedsni-

veau; Provinciaal; Provincieoverstijgend;  Vaarnetwerken en 

ecosystemen houden zich niet aan administratieve grenzen. 

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Beschermen en versterken door het beter verbinden 

van groene en blauwe structuren en op verschillende 

schaalniveaus van grof tot fijnmazig

• Samenwerking met particulieren, markt- en overheids- 

en overige partijen, die het merendeel van de (stedelijke) 

ruimte bezitten en beheren.

• Onderzoeken welke verbindingen gewenst zijn vanuit 

verschillende doelen.

• Groene structuren binnen Delft i.r.t. regionale groen-

structuur

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. 1Delftse Hout recreatiegebied en zwemwater  

(regionale gebruiksfunctie zie ook aspect water-

kwaliteit)

2. Provinciaal landschap Midden Delfland (visie- 

uitvoeringsprogramma)

3. Buytenhouttafel (initiatief van derden) Betreft groen, 

waterrecreatie, trekvaartroute

Schaal

Regio

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

• Hoogheemraadschap; aangrenzende Gemeenten; 

Natuurorganisaties; ondernemers; Bewoners. 

• Midden Delfland, Westland, Zoetermeer, 

Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten.

• Pijnacker Nootdorp, Hoogheemraadschap. 

 

 

 

Kaart/tekening

Natuur en natte ecologische zones

Uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden

Relevantie      

Welke mate van relevantie heeft het thema voor de gemeente (niet, gemiddeld, hoog of zeer hoog)

Waarom grensoverschrijdend /opgave?

Algemene achtergrondinfo verkort ontleend aan de factsheets

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

Verkort ontleend aan de factsheets

Grensoverschrijdende voorbeelden 

Op welke manier of  welk gebied is het thema voor deze gemeente grensoverschrijdend 

Schaal     

Op welke schaal is het thema grensoverschrijdend (polder of  regio)

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders 

Welke andere gemeenten of  stakeholders moeten/ zullen worden betrokken 

Kaart/tekening 

Relevante tekeningen en kaarten

A

Kaart: Combinatie - Natuur en natte ecologische zones



 

 

 

 

Bodemdaling

Relevantie Delft

++ zeer hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Bodemdaling is een proces dat bijvoorbeeld optreedt 

als gevolg van veenoxidatie, belasting van de bodem, 

grondwateronttrekkingen, (grond)waterpeilbeheer en 

gaswinning. 

Het grensoverschrijdend karakter zit in: 

• Oorzaken en gevolgen van bodemdaling die grens-

overschrijdend zijn; 

• Maatregelen om bodemdaling af te remmen met 

grensoverschrijdende uitwerking; 

• De druk die bodemdaling geeft op de beheer-

inspanningen. 

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Toekomst gericht omgaan met  gevolgen van bodem-

daling oa

• Eventueel functies van gebieden aanpassen;

• Beheer afstemmen op lange termijn functie;

• Randvoorwaarden stellen aan nieuwe ontwik-

kelingen irt bodemdaling (niet bouwen, minder 

zware materialen, verhoging maaiveld met lichte 

materialen.

• Uitdaging zit in eventuele regionale aanpak (dat 

niet iedereen overal een andere strategie kiest om 

bodemdaling aan te pakken die averechts op elkaar 

kunnen werken, maar juist een combi van strategieën 

die ’t geheel aanpakt).

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. Verhogen van het maaiveld is uitgevoerd voor de 

aanleg van de Harnaschpolder door Delft en Midden 

Delfland;

2. Bodemdaling (door samenstelling vd bodem). In de 

wijk Tanthof zijn gevolgen van bodemdaling zichtbaar;

3. Bodemdaling onder Wegen en veendijken. 

Voorbeeld: Pijnacker daar vinden momenteel werk-

zaamheden plaats aan het Virulypad;

4. Bodemdaling en veendijken vergt samenwerking 

gemeente/waterschap. Bodemdaling van veendijken 

in gemeente x kan effect hebben in Delft.

 

 

 

Schaal

Polder

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

Alle omliggende gemeentes binnen de Lage Abtswoudse 

polder.

Kaart/tekening

Bodemdaling

Uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden

0 2,5 5 7,5 101,250 2,5 5 7,5 101,25  Bodemdaling na ophogen stedelijk gebied

Legend
Niet gevoelig (minder dan 1 cm)

1 - 10 cm

10 - 25 cm

25 - 50 cm

50 - 100 cm

> 100 cm

Legenda

B

Kaart: Bodemdaling - Aanvullende bodemdaling door klimaat en 

ophogen (prognose 2050)

Kaart: Bodemdaling na ophogen stedelijk gebied

  

 

 

 

Grondwater

Relevantie Delft

++ zeer hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Het grensoverschrijdend karakter van grondwater zit in:

• De inhoudelijke complexiteit:

• Beperkt en traag stuurbaar;

• Grote onttrekkingen hebben effecten op een 

breed gebied;

• (Historische) bodemverontreiniging.

• De complexiteit van de verantwoordelijkheids verdeling:

• De provincie is verantwoordelijk voor de  

kwaliteit en voor grote onttrekkingen;

• Het hoogheemraadschap is watersysteem-

beheerder en voor het (grond)waterpeil;

• Gemeenten hebben een grondwaterzorgplicht in 

openbaar stedelijk gebied, waar deze taken niet bij 

de provincie/ hoogheemraadschap belegd zijn.

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Langetermijndoelen per gebied;

• Meewegen van grondwaterpeil en (grondwater) 

bodemkwaliteit als onderdeel van een brede af weging 

over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot 

functies;

• Op duurzame en doelmatige wijze beheren van res-

terende historische verontreinigingen;

• Hoge grondwaterstanden beslaan de hele regio. In 

veengebieden – is door bodemdaling - de grond-

waterstand relatief hoog.

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. Grondwateronttrekking Delft Noord heeft effect in de 

gehele regio;

2. Verhoogd aanleggen van de Harnaspolder door zowel 

Delft als Midden Delfland.

Schaal

Regio

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

Rijswijk, Den Haag, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp 

(en andere gemeenten in het werkgebied van het 

Hoogheemraadschap).

 

 

 

Kaart/tekening

Grondwater

Uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden

 

 

 

C

0 2,5 5 7,5 101,25

Legend
< -1 mm/dag wegzijging

-1 - -0,6 mm/dag wegzijging

-0,6 - -0,3 mm/dag wegzijging

-0,3 - 0 mm/dag wegzijging

0 - 0,3 mm/dag kwel

0,3 - 0,6 mm/dag kwel

0,6 - 1 mm/dag kwel

1 - 2 mm/dag kwel

> 2 mm/dag kwel

0 2,5 5 7,5 101,25 Wegzijging & Kwel

Legenda

0 2,5 5 7,5 101,250 2,5 5 7,5 101,25 prognose 2050 | Kans op grondwateroverlast

Legend
Kleine kans door lage grondwaterstand

Kleine toename kans

Aanmerkelijke toename kans

Grote toename kans

Zeer grote toename kans

prognose 2050 | Toename kans op grondwateroverlast

Legenda

Kaart: Grondwater - Wegzijging en kwel

Kaart: Grondwater - Toename kans op grondwateroverlast
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Waterveiligheid

Relevantie Delft

+ hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Overstromingsrisico’s worden bestreden door een com binatie 

van waterkeringen (laag 1), ruimtelijke ordening (laag 2) en 

crisisbeheersing (laag 3) (Meerlaagse veiligheid):

• De eerste laag betreft het aanleggen en be-

heren van stevige keringen. Dit is een taak van 

Rijkswaterstaat en de hoogheemraadschappen;

• Voor de twee andere lagen, duurzame ruimte lijke 

inpassing en rampenbeheersing, ligt het initiatief 

bij de gemeenten, provincie en veilig heidsregio. 

Aandachtspunten hierbij zijn het lokaal beschermen 

van ziekenhuizen, scholen, nutsvoorzieningen en 

belangrijke toegangs wegen (verhoogd aanleggen 

t.b.v. evacuatie).

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Functies op en nabij de keringen (mogelijkheid voor 

tijdelijk bestemmen);

• Afstemming van onderhoudscycli van keringen en wegen 

en objecten daarop;

• Afstemming over duurzame ruimtelijke inrichting en het 

beschermingsniveau per functie;

• Het hoogheemraadschap stemt af met Rijk en provincie 

over normering van primaire en regionale keringen.

 

 

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. (Regionale) keringen zoals bijvoorbeeld Dijkhoornseweg. 

Ophoging noodzakelijk door nieuwe normen en bodem-

daling ophoging kering;

2. Kering loopt tussen Midden Delfland en Delft.

Schaal

Regio

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

Midden Delfland Hoogheemraadschap (Provincie)

 

 

Kaart/tekening

Waterveiligheid

Uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden

D

0 2,5 5 7,5 101,25

Legend
Zeewering

Maasdijk

Regionale Waterkeringen

Polderkaden

Delflandsedijk

0 2,5 5 7,5 101,25 Keringen

Legenda

0 2,5 5 7,5 101,250 2,5 5 7,5 101,25 Maximale overstromingsdiepte

Legend
< 0,5

0,5 - 1

1 - 1,5

1,5 - 2 meter

2 - 2,5

2,5 - 5

> 5

Legenda

Kaart: Waterveiligheid - Maximale overstromingsdiepte

Kaart: Waterveiligheid - Keringen
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E  
Wateroverlast

Relevantie Delft

++ zeer hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Wateroverlast als gevolg van inundatie (overlopen van water-

gangen, beperkte rioleringscapaciteit en water op straat).

Water houdt zich daarbij niet aan (gemeente)grenzen, 

immers:

• De boezem is gemeenteoverschrijdend;

• Sommige polders zijn gemeenteoverstijgend;

• Door een knelpunt in het ene gebied kan schade ont-

staan in het andere gebied.

Belangrijke relatie met omliggende gemeentes, omdat Delft 

midden in het boezemsysteem van Delfland ligt; een kwets-

bare plek. Samenwerking in realisatie waterberging/sponswer-

king met Delfland en omliggende gemeentes met gedeelde 

polders en gedeelde boezemwatergangen van belang. Zeker 

ook i.r.t. aanvullende opgaven als gevolg van klimaatverandering 

en bodemdaling. 

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Vergroten sponswerking van de omgeving door 

ondermeer het opvangen van water op straat, minder 

verharding, groene daken, waterdoorlaatbare verharding, 

innovatieve waterberging;

• Watersysteemanalyses worden per polder uitgevoerd. 

Hierbij wordt gewerkt vanuit het poldersysteem. Polders 

beslaan meerdere gemeenten en gemeenten beslaan 

vele polders. Hiermee is dit aspect vrijwel altijd grens-

overschrijdend.

 

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. Gemeente overschrijdende polders. Nieuwbouwproject 

met verhoogd maaiveld kan elders in de polder extra 

toestroom van water opleveren;

2. In het kader van het project Groen-blauw Delft Zuid 

Oost (TUwijk) is een watergebiedsstudie uitgevoerd. De 

effecten van de plannen in Delft en Pijnacker hebben 

rechtstreeks effect op elkaars waterhuishouding. 

 

 

 

Schaal

Polder

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

Pijnacker, Hoogheemraadschap, TU, perceeleigenaren en 

bewoners

Kaart/tekening

Wateroverlast en waterveiligheid

Uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden

Kaart: Wateroverlast - Gemeentegrensoverschrijdende polders

Kaart: Waterveiligheid - Bergingsgebied



 

F  
Voldoende zoet water

Relevantie Delft

+ hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Voldoende aanvoer van zoetwater en doelmatig gebruik ervan. 

Met het oog op gebruiksfuncties (drinkwater, natuur, proces-

industrie, land- en tuinbouw, scheepvaart) en peilhandhaving 

(veiligheid stabiliteit veendijken en handhaven bebouwing).

Het grensoverschrijdende karakter betreft zowel de water-

structuren (polder en boezemwater, wateraanbod), als de 

gebruiksfuncties (watervraag). 

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Voldoende beschikbaar oppervlakte water en het vast-

houden hiervan in het gebied meenemen in ruimtelijke 

plannen ter voorkoming van droogte; 

• Mogelijkheden voor kringloopsluiting; zelfvoorzienende 

en hergebruik, samenhang zoeken met de drinkwater-

sector en glastuinbouw;

• Innovaties, o.a. door wateropslag en hergebruik.

 

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. In lage gebieden wordt vooral ingezet op versneld afvoe-

ren. Meer inzetten op Vasthouden vooral in gebieden 

met Hitte-eilanden en Droogte stress;

2. Verzoek HHD afgelopen zomer.

“Om voor te sorteren op het feit dat het water in het 

watersysteem lager wordt en daarmee mogelijk problemen 

gaan ontstaan, bij deze het verzoek aan alle gemeenten in 

ons beheergebied om vanaf heden geen polderwater meer 

te onttrekken, maar indien nodig alleen water te onttrekken 

uit de boezem of de binnen boezem (bijvoorbeeld voor 

bewateren van plantsoen, sportvelden etc.).”

 

 

Schaal

Regio

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

Rijswijk, Den Haag, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp 

(en andere gemeenten in het werkgebied van het 

Hoogheemraadschap).

Kaart/tekening

Voldoende zoet water en waterkwaliteit 

Uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2,5 5 7,5 101,250 2,5 5 7,5 101,25 prognose 2050 | Droogtestress

Legend
Laag (jaarlijkse opbrengstderving <10% bij gras)

Matig (jaarlijkse opbrengstderving 10-20% bij gras)

Hoog (jaarlijkse opbrengstderving >20% bij gras)

Legenda

Kaart: Voldoende zoet water - Watersystemen

Kaart: Waterkwaliteit - Droogtestress (prognose 2050)
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Waterkwaliteit 

Relevantie Delft

+ hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Waterkwaliteit kent drie aspecten: chemische waterkwaliteit 

(stikstof, fosfaat, bestrijdingsmiddelen, ecologische water-

kwaliteit en zwemwaterkwaliteit:

• Door de provincie aangewezen zwemwateren worden 

gecontroleerd op  zwemwaterkwaliteitseisen;

• HHD is waterkwaliteitsbeheerder;

• Gemeentelijke rol in de waterkwaliteit is deels beheerder 

van de watergangen en rioolbeheerder.

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• De gewenste waterkwaliteit per water wordt tussen het 

waterschap en de gemeenten onderling afgestemd;

• Om eutrofiering tegen te gaan en voor wordt lozing van 

rioolwater op het oppervlakte water zo veel mogelijk 

tegengegaan door afkoppelen;

• Waterkwaliteitsverbetering door aanleg van natuurvrien-

delijke oevers en vispaaiplaatsen voor het verbeteren van 

de bij de gewenste waterkwaliteit behorende visstand.

 

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. Waterkwaliteit van boezemwater is bepalend voor de 

waterkwaliteit in de binnenstad van Delft. Effect van de 

emissie uit de omliggende gemeenten is van belang, bv de 

glastuinbouw;

2. Regionale aanpak, Europese kaderrichtlijn, 

Bestuursakkoord Netwerk schoon en gezond water;

3. Gezamenlijk beeld van de gewenste waterkwaliteit in de 

grensoverschrijdende watergangen.

Schaal

Regio

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

• Rijswijk, Den Haag, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp 

(en andere gemeenten in het werkgebied van het 

Hoogheemraadschap);

• Delfland als beheerder van transportinfrastructuur. 

Delfland beschermt deze m.b.t. gebiedsontwikkelingen; 

als een transportleiding ‘klapt’, hebben alle daar op aan-

gesloten gemeenten een probleem.

Kaart/tekening

Waterkwaliteit

Uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden 

G
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“Het drinkwater 
wordt ingenomen uit de 
Maas, Biesbosch, via  

grote leidingen naar de 
duinen gevoerd.”

Kaart: Waterkwaliteit (HH Delfland)

0 2,5 5 7,5 101,250 2,5 5 7,5 101,25  prognose 2050 | Oppervlaktewatertemperatuur

Legend
< 10 

10 - 20

20 - 30   Langste reeks dagen met oppervlaktewater >20°C

30 - 40

> 40 

Legenda

Kaart: Waterkwaliteit - Oppervlaktewatertemperatuur  

(prognose 2050)



EINDNOTITIE VERKENNING WATER 23

   

 

 

 

Waterzuivering

Relevantie Delft

+ hoog

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van afval-

water en transport naar de gemeentegrenzen. Waterschappen 

zijn belast met de zorg voor het transport en de zuivering van 

stedelijk afvalwater. Het grensoverschrijdend karakter zit zowel 

in de capaciteit van de zuiveringen in relatie tot het aanbod, als 

de transportinfrastructuur zelf. 

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Beperken van lozingen op oppervlaktewater;

• Sluiten van kringlopen van zoetwater, energie en grond-

stoffen;

• Integrale afstemming over samenwerken in de afval-

waterketen, kosten besparing, kwetsbaarheidvermin-

dering en kwaliteitsverbetering;

• Afspraken over aanbod en afvoer van afvalwater.

 

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. Waterzuivering Harnaschpolder (Den Hoorn, gemeente 

Midden Delfland) is een belangrijke waterzuivering in het 

gebied. Delft is de ‘doorvoer gemeente; 

2. OAS Harnaspolder. 

Schaal

Regio

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

Alle gemeenten aangesloten op deze waterzuivering.

 

 

 

Kaart/tekening

Persleidingen en zuiveringsgebieden  

uit Kaartenboek Verkenning Water Haaglanden

H

0 2,5 5 7,5 101,25 Persleidingen0 2,5 5 7,5 101,25

Legend
Hoogheemraadschap van Delfland

Delfluent Services B.V.

Gemeente

Overig

Buiten gebruik

In gebruik

Vervallen

Zoetermeerleiding (H. van Rijnland)

RWZI

Legenda

Kaart: Inzameling afvalwater en waterzuivering - Persleidingen
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Drinkwater

Relevantie Delft

0 gemiddeld

Waarom grensoverschrijdend /opgave (algemene 

achtergrondinfo verkort ontleend aan de fact-

sheets)

Het drinkwater wordt ingenomen uit de Maas. Biesbosch,  

via grote leidingen naar de duinen gevoerd. Na filtering in de 

duinen wordt het water wordt het water door Dunea/Evides 

gedistribueerd over het gebied.

Zowel de productie en capaciteit daarvan als de transport-

infrastructuur kennen een grensoverschrijdend karakter.

Doelen en aanpak en af te stemmen aspecten

(verkort ontleend aan de factsheets)

• Beschermen van de aanvoer en transportleidingen en 

borgen continuïteit van de aanvoer;

• Laten meegroeien van het systeem met de toenemende 

verstedelijking;

• Beschermen van kwetsbare en vitale functies (waterwin-

gebieden, leidingen);

• Vervangingsopgave (asbestcement)leidingen;

• Integraliteit tussen boven- en ondergrond (meerlaags 

bestemmen);

• Bescherming van de cruciale infrastructuur.

 

Grensoverschrijdende voorbeelden Delft

1. AC leiding (asbestcement hoofddrinkwaterleiding langs 

oa Beatrixlaan). De  leiding is oud. Recent zijn in Rijswijk 

reparaties uitgevoerd.

2. Bij nieuwe aansluitingen van nieuwe woningbouw is de 

capaciteit van de beschikbare drinkwaterinfrastructuur 

van belang.  De staat van de drinkwaterleiding en de 

kruising van deze leiding met de waterkering kerstanje-

wetering is mogelijk een aandachtspunt.

Schaal

Regio

Relevante grenzende gemeente(n)/ stakeholders

Eigenaar van de leiding is Evides, Delft en Rijswijk hebben hier-

mee te maken. HHD is verantwoordelijk voor de kering.
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Kaart: Rivierwater- en transportleidingen (Dunea)
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Colofon
Dit rapport is tot stand gekomen met input van:

Gemeente Delft

Gemeente Den Haag

Gemeente Westland

Provincie Zuid-Holland

Hoogheemraadschap van Delfland

Rijkswaterstaat

Omgevingsdienst Haaglanden

LTO Glaskracht

Veiligheidsregio Haaglanden

Oasen

Dunea

Evides

Belangenvereniging binnenstad Noord Delft

Redactie

Gemeente Delft & Hoogheemraadschap van Delfland

Opmaak

Delta3

Mei 2019
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