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Geacht (nieuw) raadslid, 

 

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing in de gemeenteraad. In uw werk als 

gemeenteraadslid krijgt u straks te maken met andere organisaties en 

overheden, waaronder waterschappen. Als oudste waterschap van Nederland 

zorgt het hoogheemraadschap van Rijnland al 800 jaar voor droge voeten en 

schoon water. Dit kunnen wij echter niet alleen, voor goed waterbeheer is uw 

medewerking hard nodig.  

 

Water wijst de weg 

De klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen. Van stijgende 

zeespiegel en overstromingsgevaar tot watertekort en van afnemende 

biodiversiteit en bodemdaling tot de bouw van meer dan 100.000 woningen in 

onze regio. Ook de omslag naar een circulaire economie, een te hoge 

stikstofuitstoot en de snelle digitale ontwikkelingen raken ons. Goed 

waterbeheer speelt bij al deze uitdagingen een belangrijke rol. 

 

Het lijken misschien problemen voor later, maar dat zijn ze niet. We moeten ze 

nú aanpakken. Door water meer sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. 

Alleen zo kunnen we West-Nederland, het gebied dat ons zo nauw aan het hart 

ligt, behouden voor de toekomst. Niets doen is geen optie! Dus streeft het 

hoogheemraadschap van Rijnland naar een klimaatbestendige leefomgeving, 

waarin we ook over twintig, vijftig of honderd jaar nog veilig en gezond kunnen 

wonen, werken en genieten. Bij alle klimaatproblemen - of liever gezegd: 

klimaatuitdagingen - speelt goed waterbeheer de hoofdrol. Daarom vatten we 

onze visie samen in: water wijst de weg. Voor meer informatie over deze visie 

kunt u kijken op de website wbp6.rijnland.nl.  

 

Samen de schouders eronder 

Rijnland vindt goede samenwerkingsrelaties belangrijk. We werken al jaren 

constructief samen met gemeenten, provincies, belangengroepen, agrarische en 

andere bedrijven. Dit willen we graag continueren tijdens uw periode in de 

gemeenteraad.  
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Contact 

Heeft u na het lezen van deze brief vragen over waterbeheer of het bestuur van 

Rijnland? Neemt u dan contact op met de afdeling bestuurszaken van Rijnland 

via telefoonnummer 071-306 3063.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

 
Rogier van der Sande, 

dijkgraaf 

 

 
Mariël Middendorp 

secretaris - algemeen directeur 

 

 

 

 


