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Van:

Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:49

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: inbreng Dunea voor het coalitieakkoord

Bijlagen: DUNEA - Coalitieakkoord.pdf

Beste Griffier, 

 

Nu het stof van de verkiezingsuitslag is neergedaald wordt er onderhandelt over een nieuw college. Graag willen wij 

als Dunea aandacht vragen voor onze belangen in uw gemeente. Zou u het bijgevoegde pdf-bestand kunnen delen 

met de raadsleden van Hillegom.  

 

Bij voorbaat dank voor uw hulp. 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Iris Michels-Spee 

Strategisch Omgevingsmanager 

 

T: (+31) 06 – 22 57 72 27 (afwezig op woensdag) 

E: i.michels@dunea.nl 
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� print dit bericht alleen als het noodzakelijk is... 

 

 

Dit e-mailbericht en de daarin opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en 

kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u het te 

vernietigen en de afzender te informeren. Bij gebruik van deze e-mail zonder een dergelijke schriftelijke 

toelichting wijst Dunea iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de gevolgen van zulk 

gebruik. Het is niet toegestaan deze e-mail zonder toestemming te gebruiken, te openbaren of te kopiëren. 

Dunea N.V., KvK-nummer 27122974.  

A: Plein van de Verenigde Naties 11-15, 2719 EG Zoetermeer 

Dunea N.V. 



Geachte raadsleden,
U staat voor een mooie uitdaging om in de komende collegeperiode de beleidsrichting te bepalen 
in uw gemeente. Een verantwoordelijke taak, gezien de grote maatschappelijke vraagstukken die er 
liggen. Dunea is en blijft graag uw samenwerkingspartner. Ook wij staan voor grote opgaven. En daar 
hebben wij uw hulp bij nodig  

Als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder kijken we vooruit. Naar ontwikkelingen in de komende 4 jaar 
én verder in de toekomst. Welke ontwikkelingen raken ons en wat hebben we nodig om het groeiende 
aantal inwoners van ons leveringsgebied te voorzien van voldoende, kwalitatief goed duin en water? 

Uw gemeente heeft onder andere ambities op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, klimaat 
en energie. Deze ambities hebben een grote ruimtelijke impact. Niet alleen bovengronds, maar zeker 
ook ondergronds. Dat raakt ook de belangen van Dunea. En het vraagt om intensieve samenwerking 
tussen alle betrokken partijen. We moeten hier samen de schouders onder zetten. 

U gaat in de komende weken schrijven aan een coalitieakkoord. In de bijlage van deze brief hebben 
wij, ter inspiratie voor het coalitieakkoord, een aantal uitdagingen van Dunea op een rij gezet die 
spelen in uw gemeente. Kijk hiervoor ook op www.dunea.nl/opgave. Ik licht deze graag ook een keer 
persoonlijk aan u toe.

Graag nodig ik u na de onderhandelingen uit voor een kennismaking en een verdiepend gesprek over uw 
ambities en onze opgaven voor duin en water. Ik kijk uit naar onze samenwerking in de komende jaren.
 
Hartelijke groet,

Wim Drossaert 
Directeur Dunea



Samen werken 
aan de zorgplicht 
voor drinkwater



Voldoende drinkwater en natuur voor een groeiende bevolking 
De bevolking in ons leveringsgebied groeit hard. Die groei brengt uitdagingen met 
zich mee voor duin en water. Niet alleen het leveren van voldoende drinkwater 
voor de toekomstige inwoners wordt spannend. Al die extra inwoners hebben 
ook behoefte aan natuur en ruimte voor recreatie. Dit geeft extra druk op onze 
natuurgebieden. Een bijkomende uitdaging is de drukte in de ondergrond, waar 
waterleidingen, kabels en warmtenetten op korte afstand van elkaar liggen.

We moeten nu de juiste keuzes maken om ook toekomstige generaties de 
zekerheid te kunnen bieden van lekker en betrouwbaar drinkwater, rust en ruimte 
in de randstad. 

Wij vragen u hieraan te denken als u besluiten neemt over de inrichting van uw 
omgeving. Neem het belang van drinkwater en natuur nadrukkelijk op in uw 
plannen en betrek Dunea in een vroeg stadium bij uw plannen.



Regie op de ondergrond
Door opgaven als de energietransitie en woningbouwontwikkeling neemt 
de drukte in de ondergrond toe. Dit raakt onder andere de bestaande 
drinkwaterinfrastructuur in de ondergrond. Om alle inwoners van ons 
leveringsgebied 24/7 van drinkwater te kunnen blijven voorzien, moet rekening 
gehouden worden met wat er in de ondergrond gebeurt.

Het verleggen van onze leidingen ten behoeve van bouwplannen of de 
energietransitie, kan grote gevolgen hebben. Dit is onder andere het geval als 
warmte afgevende leidingen te dicht bij drinkwaterleidingen gelegd worden. Door 
de warmte van deze leidingen kan het water in onze leidingen opwarmen. Dat 
geeft risico’s voor de kwaliteit van het drinkwater.

Wij vragen u om hiermee rekening te houden in uw plannen zodat onnodige 
maatschappelijke kosten door verleggingen voorkomen worden.



Uitbreiding van groen
Dunea beheert en beschermt de duingebieden aan de rand van Den Haag, 
Wassenaar en Katwijk. Het gaat goed met de biodiversiteit in deze prachtige 
natuurgebieden en dat willen we zo houden. Bij de uitbreiding van het 
inwoneraantal zal daarom rekening gehouden moeten worden met een verdere 
uitbreiding van het groen. Dit om te voorkomen dat de druk op de duinen van 
Meijendel en Solleveld te groot wordt en daarmee de flora en fauna in deze 
gebieden in het gedrang komt. 

Houd in uw planvorming ook rekening met de benodigde uitbreiding van het groen 
in uw omgeving. Dit om een te grote druk op onze natuurgebieden te voorkomen.

Bewust een duurzaam watergebruik
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden die er zijn op het gebied 
van bewust en duurzaam omgaan met drinkwater. Zoals u heeft kunnen lezen 
staan we gezamenlijk voor de uitdaging om ook in de toekomst voldoende 
drinkwater te kunnen blijven leveren.

Van u vragen wij:
• Water mee te nemen als leidend principe in toekomstige ontwikkelingen
• Waterbesparing mee te nemen als doelstelling bij de ontwikkeling van plannen 

voor woningenbouw
• Als gemeente bewust om te gaan met water

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
Iris Michels-Spee (Strategisch Omgevingsmanager)

E-mail i.michels@dunea.nl
Telefoon 06 - 225 772 27


