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Inleiding 

Onze fractie heeft 3 zetels in het Algemeen Bestuur van de in totaal 30 zetels bij 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Wij zijn de op 2 na grootste gekozen partij (na 

WaterNatuurlijk en VVD), groter dan CDA en PvdA. Er zijn 23 verkiesbare zetels en 7 geborgde zetels 

voor die aan LTO (3), KvK/bedrijven (2) en natuurgrondbezitters (2). De coalitie bestaat uit Water 

natuurlijk, CDA, PvdA en de (gefuseerde) geborgden). Onze PvdD fractie zit in de oppositie. 

 

HDSR regelt het waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit een groot deel van 

de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Grofweg tussen De Lek (zuid), Utrechtse 

Heuvelrug (oost), Gouda (West) en Stichtse Vecht (Noord). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het waterschap is er formeel voor: 

• Veilige dijken (als de Lek doorbreekt dan stroomt alles onder tot Amsterdam) 

• Gezond watersysteem in sloten, plassen, grachten, rivieren en kanalen 

• Zuivering van afvalwater (Rioolwaterzuiveringsinstallaties) 

• Droge voeten (waterstanden, wateroverlast, klimaatverandering, infiltratie) 
Maar het waterschap heeft invloed op veel meer onderwerpen, daarom zetten wij als fractie ook in 

voor de dieren die leven in en rond ons watersysteem, biodiversiteit en natuur, verminderen van 

bodemdaling in veenweidegebied, energietransitie en een groene, klimaatadaptieve leefomgeving. 

 

  

Stichtse Rijnlanden is 1 van de 4 waterschappen in 

Provincie Utrecht. 

Het donkerrode vlak markeert Provincie  Utrecht.  

 



Onze fractie 

In 2019 begon de fractie met Anjo Travaille, René van der Kruk en Merel Hendriks als Algemeen 

Bestuursleden (AB leden) en Willem van der Steeg als commissielid. In juli 2020 is Merel verhuisd 

naar een woonplaats buiten het beheergebied en heeft Frank-Juriën Dam de plek van Merel 

Hendriks overgenomen in het bestuur. In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest binnen de fractie.  

 

Rolverdeling: 

• Anjo Travaille: Lid Algemeen Bestuur, Fractievoorzitter, Commissielid Bestuur en Middelen 

• René van der Kruk: Lid Algemeen Bestuur, Audit Cie, Cie lid Bestuur en Middelen 

• Frank-Juriën Dam: Lid Algemeen Bestuur, Website 
(www/destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl/),  sociale media, Cie lid Watersysteem  

• Willem van der Steeg: Commissielid Watersysteem, Verbinding met provincie (Willem is tevens 
Statenlid in de Provincie Utrecht) 

 

 

 
Digitaal vergaderen in 2021, met de klok mee vanaf links boven: René van der Kruk, Willem van der 

Steeg, Frank-Juriën Dam en Anjo Travaille 

 

2021 in een notendop 

Tweede coronajaar 

Na 2020 is ook 2021 een jaar gebleken waarin corona wederom onze levens sterk heeft beïnvloedt. 

Voor onze HDSR-fractie betekende dat vergaderingen vaak online waren. Naarmate het jaar 

vorderde zijn veel vergaderingen weer in Houten gehouden, op afstand van elkaar. Veelal zaten de 

woordvoerders in de AB zaal, op enige afstand van elkaar en keken de overige AB en 

Commissieleden mee vanaf een scherm in de kantine. 

 

Duurzame voedselkeuzes zijn nu standaard bij HDSR 

Onze aanjaagfunctie leidt niet altijd tot direct resultaat. Soms leidt het wel tot een groeiend besef bij 

andere partijen. Onze eerdere motie Carnivoor geef het door is in de vorige bestuursperiode 

afgewezen maar is nu, met een nieuwe titel: ‘Duurzame voedselkeuzes’ aangenomen. Dit betekent 

dat borrels, etentjes en dergelijke vanuit het waterschap standaard vegetarisch zijn, tenzij je 

https://destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl/


aangeeft dat je iets anders wilt. Door de andere titel en bewoording wilden meerdere fracties zelfs 

mede indiener zijn, zoals PvdA en CDA.  Wat bijzonder was aan de stemming was dat het voor de 

coalitiepartijen een ‘Vrije keuze onderwerp’ was. WN, PvdA en CDA stemden voor, de geborgden 

tegen. Dit heeft geleid tot verrukkelijke vegetarische maaltijden (met soms veganistische opties) 

tijdens AB-avonden, die ook bij de ‘tegen’-partijen in de smaak vielen. En af en toe wat gemopper bij 

enkele geborgden, wat voor onze fractie smaakt naar meer.  

 

Waterkwantiteit gaat nog steeds voor waterkwaliteit  

Eén van de onderwerpen waar wij als fractie veel aandacht voor hebben is de KRW, oftewel de 

Kaderrichtlijn Water, dat onze waterkwaliteit vanuit Europese regelgeving bewaakt. Daarin is gesteld 

dat in 2027 de waterkwaliteit op orde moet zijn, maar alles wijst erop dat dit niet het geval gaat zijn. 

Verre van. Diverse experts wijzen erop dat dit mogelijk een vergelijkbaar debacle gaat zijn als de 

stikstofproblematiek. Wij houden onze vinger aan de pols. 

 

Bij de lange termijnvisie op het watersysteem heeft HDSR alleen beleid gemaakt voor 

waterkwantiteit. Heel vreemd om waterkwaliteit compleet te negeren. Onze motie, gesteund door 

diverse oppositiepartijen, om ook voor waterkwaliteit een toekomstgerichte uitwerking te maken 

haalde het niet. We hebben hier vervolgens een persbericht aan geweid, zie: 

https://www.stadspers.com/node/723. 

 

Waterbeheerprogramma 2022-2027 met mooie ambities 

Een ander belangrijk onderwerp in 2021 was het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP), waarin 

HDSR in algemene lijnen het beleid van het waterschap schetst. Het WBP laat zien dat het 

waterschap zich meer en meer richt op een duurzame toekomst, wat de PvdD handvatten geeft om 

druk te blijven zetten op een concrete uitvoering hiervan. Wij herkennen in het WBP voor het eerst 

echte ‘Stroomopwaartse’ ambitie, oftewel integraal en toekomstgericht. Het WBP geeft veel 

kapstokjes voor meer duurzame keuzes in de komende jaren.  

 

Peilbesluiten vooral goed voor de landbouw 

Eén van de meest concrete taken van het waterschap is het vaststellen van peilbesluiten. Met name 

in het veenweidegebied moet door bodemdaling dit eens in de paar jaar worden geactualiseerd. De 

keuze hierin is om te bepalen wat de nieuwe waterstand gaat zijn en wat de afweging hierbij is voor 

het gebied. Op dit moment volgt het peil nog grotendeels de functie landbouw, wij zien graag dat de 

functie het waterpeil gaat volgen, waarbij voldoende aandacht is voor biodiversiteit, denk aan 

weidevogels en gezonde sloten. Het afgelopen jaar hebben we hier meermaals op gehamerd, ook op 

basis van een aangenomen motie in het jaar daarvoor. We blijven ons inzetten om het peil leidend 

te maken voor de functies. 

 

Moties, amendementen en schriftelijke vragen  

Moties en amendementen (mede) ingediend door PvdD fractie 

Bij waterschappen wordt in veel mindere mate gewerkt met moties en amendementen dan bij 

gemeenten en provincies. Veelal proberen fracties het Dagelijks Bestuur iets tijdens een vergadering 

te laten toezeggen. PvdD maakt hier ook gebruik van maar is tegelijkertijd ook de fractie die binnen 

HDSR ieder jaar de meeste moties en amendementen indient.  

  

https://www.stadspers.com/node/723


 

 

Datum Type Titel en korte omschrijving Status 

3 mrt Motie Langetermijnvisie Watersysteem vraagt om visie op waterkwaliteit Verworpen 

    

19 mei Motie Duurzame voedselkeuzes als uitgangspunt Aangenomen 

19 mei Amendement Bedrijfsgebouw RWZI Houten Verworpen 

    

7 juli Motie Aanpak verdroging Utrechtse Heuvelrug Aangenomen 

7 juli Motie Standaard bomenplan en compensatie bij relevante projecten Aangenomen 

7 juli Motie Smart doelen Waterbeheerprogramma 2022-2027 Ingetrokken 

7 juli Motie 
Verkenning (on-) mogelijkheden transities in grondgebruik t.b.v. aanpak 
bodemdaling Aangenomen 

7 juli Motie Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in voorwoord WBP Verworpen 

    

6 okt Motie Inzet HDSR in gebiedsprocessen Verworpen 

    

24 nov Motie Noem het beestje bij de naam Verworpen 

24 nov Motie 
Inzicht in consequenties en benodigdheden voor realisatie lange termijn doelen 
HDSR Overgenomen 

24 nov Motie Inzichtelijk maken en bespreken van mogelijke maatregelpakketten bodemdaling Overgenomen 

24 nov Amendement Verbrede Impulsregeling niet vervangen door Impulsregeling Wateroverlast Aangenomen 

    

22 dec Amendement Amendement Geen promotie van het vangen van rietzangers, otters en vissen Verworpen 

22 dec Motie Hanteren grutto als 6e icoonsoort biodiversiteit Verworpen 

22 dec Motie Remming bodemdaling in peilbesluiten Ingetrokken 

22 dec Motie Meetprogramma bodemdaling in veenweidegebied Ingetrokken 

22 dec Motie Inzicht in remming van bodemdaling bij peilbesluiten Aangenomen 

Moties en Amendementen PvdD fractie in 2021 

 

Alle moties zijn te vinden op: 

https://destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl/archief/moties/2021  

 

Schriftelijke vragen door PvdD Fractie 

Datum Titel en korte omschrijving 

14 jan Gevolgen asfaltambities stedelijk gebied voor klimaat 

9 feb Plastics in de waterbouw 

9 mei Effect van hengelen op vissen en ecologie 

28 aug Vervuiling in Merwedekanaalzone 

5 sept Hengelwedstrijd gemeente Utrecht 

26 okt Congestie elektriciteitsnet Utrecht i.r.t. RES 1.0 

 

Alle schriftelijke vragen zijn te vinden op: 

https://destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl/archief/vragen/2021 
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Overige politieke acties 

Afschaffen geborgde zetels in de Tweede Kamer 

De niet door inwoners gekozen zetels van de geborgde partijen, de boeren, bedrijven en 

grondbezitters, blijven een aandachtspunt voor ons. In de tweede kamer wordt gedebatteerd over 

het afschaffen van de geborgde zetels, maar het is nog onduidelijk of dit gaat gebeuren vóór de 

eerstvolgende waterschapsverkiezingen in 2023. Onze fractie is hierover ook in 2021 diverse keren 

in gesprek geweest met onze Tweede Kamerfractie. Daarnaast hebben we vanuit PvdD HDSR een 

brief gestuurd naar de circa 75 leden van de Tweede kamer die zitting hebben in de AdviesCie 

Water. De brief is mede ondertekend door onze andere waterschapsfracties. 

 

 
Fragment brief aan Tweede Kamer leden Adviescie Water 

 

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022 en waterschapsverkiezingen 2023 

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Onze vier actieve waterschappers 

stonden allemaal op de lijst voor Gemeente Utrecht, waarbij Anjo Travaille op een mooie plek 5 

mocht staan. Met diverse debatten, social media en andere evenementen hebben we kunnen 

bijdragen aan de campagne. Met deze verkiezingen zijn we in de gemeenteraad van Utrecht van 2 

naar 3 zetels gegaan. 

 
Start campagne gemeenteraadsverkiezingen Utrecht met kandidaten en afdelingsbestuur.  

Anjo Travaille 4e van rechts, Frank-Jurriën Dam 8e van rechts, René van der Kruk 10e van rechts 

 

Opleiding toekomstige waterschapsbestuurders PvdD 

In het voorjaar van 2023 staan de waterschapsverkiezingen gepland. In 2021 de opleiding voor 

toekomstige waterschapsbestuurders en PS leden gestart waarbij onze waterschapsfractie de 



terugkoppeldagen voor deelnemers heeft verzorgd. We hopen dat dit gaat leiden tot een mooie 

HDSR verkiezingslijst, die eind 2022 wordt gepresenteerd. En hopelijk ook een mooie lijst voor het 

buurwaterschap Vallei en Veluwe waar we nu nog niet vertegenwoordigd zijn.  

 

Samenwerking met Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht 

Voor diverse onderwerpen hebben we samen met provincie en gemeente opgetrokken. Met 

Provincie Utrecht hebben we toegezien op de invulling van onze motie om een natuuronderligger te 

maken voor de Lekdijk. In 2021 is dat gelukt. Met de provincie hebben we ook samen opgetrokken 

rond de Regionale Veenweidestrategie. Een draak van een plan dat bij vaststelling begin 2022 alweer 

achterhaald is. Met de gemeente hebben we onder meer samen in werkgroepen rond stedelijk 

water gezeten. Daarnaast hebben we samen opgetrokken bij de bomenkap rond de sloop van RWZI 

Maarssenbroek. We hebben daar kritische vragen over gesteld. En ondertussen is onze motie 

‘Standaard bomenplan en compensatie’ door HDSR aangenomen.    

 

Bestuurlijke jaarafsluiting met speech van Frank-Juriën Dam 

Het jaar werd bestuurlijk afgesloten met een traditionele speech van een AB lid. Normaliter wordt 

de langst zittende AB lid hiervoor gevraagd. Dit jaar is gekozen voor een andere opzet. Het jongste 

AB-lid verzorgde de speech: PvdDer Frank-Juriën Dam. Hij gaf een terugblik op de hoogtepunten en 

eigenaardigheden van 2021, zoals de onhandigheid die het online vergaderen met zich mee bracht. 

Hij had ook aandacht voor de toekomst, want daarin staat een hoop te gebeuren. Privé, maar zeker 

ook voor het waterschap en de maatschappij, denk alleen al aan het klimaat. De grote opgaven 

vragen daarom juist nu voor meer inclusiviteit, voor jongeren en voor inwoners van ons waterschap 

die tot op heden weinig vertegenwoordigd worden.  

 

 


