
Droge voeten, schoon water

Ook in Hillegom



Klimaatverandering

• Droge voeten en schoon water daar gaan we voor. Maar ons 
klimaat verandert. En het verandert sneller dan gedacht. 
Die verandering heeft tot gevolg dat er meer neerslag valt 
in kortere perioden. Met wateroverlast tot gevolg

• Om deze regenbuien te verwerken is Rijnland continu aan 
het werk om het watersysteem te verbeteren. 

• Dit kunnen we niet alleen. Samenwerken met gemeenten, 
bedrijfsleven en bewoners is essentieel om ook in de 
toekomst een veilige en gezonde leefomgeving te kunnen 
garanderen.



Introductiefilm

Hoogheemraadschap-van-Rijnland.mp4


Bestuur Rijnland

• Verenigde Vergadering: 

21 gekozen zetels (politieke partijen )

9 geborgde zetels (bedrijfsleven/natuurorganisaties.)

• College D&H: 

Dijkgraaf en 5 Hoogheemraden

• Directie:

Secretaris-algemeen Directeur en 2 Directeuren



Ons werkgebied

• 1.079 km2

• 90% onder N.A.P.
• 1,3 miljoen inwoners
• Twee provincies
• 31 gemeenten
• Organisatiegrootte: 700 fte



Rijnland in cijfers (1)

1.203 km dijken/keringen
701 peilvlakken

204 polders 53,2 km zeewering



Rijnland in cijfers (2)

4 boezemgemalen

26 afvalwaterzuiverings
installaties

347 poldergemalen

80 rioolgemalen



Boezemgemalen

Katwijk Halfweg

Spaarndam Gouda
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Verantwoordelijkheden Gemeente en Rijnland

Gemeente 

• inzameling en transport afvalwater.

• afvoeren hemelwater en grondwater in de openbare ruimte. 

• ruimtelijke ordening en het milieubeleid, twee beleidsvelden 
die van groot belang zijn bij de realisatie van een goede 
waterinrichting en waterkwaliteit.

Rijnland

• beheer oppervlaktewatersysteem 

• veiligheid van de keringen. 

• zuiveren aangeboden afvalwater



Waterhuishouding Hillegom
• Gemeente Hillegom heeft haar zaken goed op orde er zijn geen 

noemenswaardige problemen met de waterhuishouding. Maar 
kortdurende zeer hevige buien die steeds vaker vallen kunnen    
toch wateroverlast  veroorzaken.

• Het is dus belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen 
voldoende water wordt gerealiseerd. En er water-robuust wordt 
gebouwd



Omgeving

Een goed functionerend watersysteem is essentieel voor de 
leefomgeving.

• gezondheid

• veiligheid

• ruimtelijke kwaliteit (beleving)

• recreatie

• verkeer

• …………………………………….

Al deze thema’s hebben een directe of indirecte relatie met de 

waterhuishouding. De omgevingsvisie is een kans om maatschappelijke 
thema’s  te verbinden met water.



Veilige regionale keringen

• Rijnland heeft de wettelijke taak heeft om de waterkeringen 
aan de door de Provincie vastgestelde veiligheidseisen te 
laten voldoen en voor het noodzakelijke (preventieve) beheer 
en onderhoud te zorgen. 

• Hoe geven we invulling aan deze zorgtaak ?
– Toetsen op stabiliteit en hoogte (iedere 12 jaar)

– Voorjaarsinspecties

– Droogte inspecties. 

– Waar nodig de keringen verbeteren

zodat deze weer aan de veiligheids-

norm voldoet.



Verantwoordelijkheden grondwater



Vragen ?


