foto Delfland

De rioolwaterzuivering Harnaschpolder hangt het waterschap
Hoogheemraadschap van Delfland als een financiële
molensteen om de nek.

toombestrijding’, net als het doorspoelen dat dr.ir. Antoinette Vietsch
van het CDA als maatregel noemt. Vietsch: ‘Ook handhaving moet
strenger. Het hoogheemraadschap kan een vervuiler een boete opleggen, maar doet dat nu nauwelijks.’
Toch is het de vraag of het Delfland zal lukken om bij de volgende
verkiezingen in 2019 het predicaat ‘schoon’ te voeren. Het bestuur van
het hoogheemraadschap heeft voor dit jaar een pilot met doorspoelen
op het programma staan en wil met de glastuinbouwsector afspraken
maken om te komen tot de emissieloze kas in 2027.
Een van de gevolgen van het voedselrijke water is de groei ’s zomers
van blauwalg in het recreatiepark Krabbeplas tussen Maassluis en
Vlaardingen. Een proef met de SolarBee, een op zonne-energie wer-

‘Het hoogheemraadschap kan een
vervuiler een boete opleggen,
maar doet dat nu nauwelijks’

Zuiveren en bezuinigen
Het Hoogheemraadschap van Delfland, het waterschap met het meest inten
sieve stedelijke grondgebruik, heeft een slechte waterkwaliteit en is het
duurste van Nederland.

‘H

oe kan het dat Amsterdam de waterkwaliteit van zijn grachten zozeer heeft verbeterd dat zelfs koningin Máxima er in is
gaan zwemmen, terwijl de waterkwaliteit in
Delfland onaanvaardbaar slecht is’, zo agendeert
ir. Leon Hombergen van de PvdA het onderwerp.
De cijfers liegen er inderdaad niet om. De concentratie stikstof en fosfaat is drie keer hoger dan
de norm, en vooral in het glastuinbouwgebied
worden bestrijdingsmiddelen aangetroffen, zo
blijkt uit de meest recente waterkwaliteitsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland. ‘Gezien het achterblijven van de waterkwaliteitsverbetering is er nog een weg te gaan’, is de
voor de hand liggen conclusie van het document.
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Hoe moet dat gaan gebeuren? Hombergen pleit voor meten, vervolgens bewoners en tuinders confronteren met het resultaat, en dan
inzetten op sociale controle en handhaving. ‘Die methode hebben we
elders ook toegepast, waarbij een app de resultaten van mobiele meetapparatuur presenteerde. Dat bleek zeer effectief: de gemeten verontreiniging decimeerde.’

Doorspoelen
Dr.ir. Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij ziet het
er niet van komen. Zijn pleidooi is: ga over op compartimentering. ‘Creëer vanuit het Westland één uitgang naar het schone watersysteem
en plaats daar een moderne zuiveringsinstallatie, bijvoorbeeld met
membraanfilters of ozonbehandeling. En laat de glastuinbouw een
deel van de kosten betalen.’
Hombergen noemt die compartimentering een ‘lapmiddel’ en ‘symp-

kend apparaat dat water in circulatie brengt, leverde onvoldoende
resultaat: afgelopen augustus gold opnieuw een zwemverbod. Het
hoogheemraadschap wil nu overgaan tot doorspoelen met het ge
reinigde afvalwater van de nabijgelegen waterzuivering. ‘Een goed
plan’, oordeelt Vietsch, ‘mits dat spoelwater schoon genoeg is.’
Een van de ideeën binnen het bestuur van het hoogheemraadschap
is de aanleg van een zogeheten waterharmonica voor nazuivering van
water uit de afvalwaterzuivering met een moeras. Dat plan heeft vleugels gekregen vanwege de aanleg van de Blankenburgtunnel, waarbij
gelden beschikbaar zijn voor natuurcompensatie. Reden voor Hombergen van de PvdA om de waterharmonica te omarmen, ‘waarbij nog
wel het financiële plaatje goed moet worden bekeken’.
Middendorp van de Waterschapspartij noemt deze toepassing van
de waterharmonica niet doelmatig. ‘De kans om miljoenen subsidie
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binnen te halen lijkt eerder leidend.’ Volgens hem
is de kwaliteit van het effluent uit de waterzuivering al goed genoeg, en desnoods komt er een
extra zuiveringstrap met ozon op een koolfilter.
‘Aanleg van een moeras is meer iets voor Natuurmonumenten.’ Vietsch heeft ook haar reserves
over een moeras vlakbij het havengebied. ‘Denk
aan de waarschuwingen voor onder meer de Tijgermug en muggen met tropische ziektes.’

Omleiding
Een andere brandende kwestie van het hoogheemraadschap zijn de kosten: het waterschap
legt zijn bewoners de duurste heffing van Nederland op. In 2014 betaalden huishoudens 114 euro,
terwijl het gemiddelde in Nederland 70 euro is.
Ook de totale belastingopbrengst is met ruim 200
miljoen euro het hoogste van alle waterschappen.
Als een van de oorzaken noemt het hoogheemraadschap de afvalwaterzuivering in de Harnaschpolder, die in 2007 in gebruik is genomen en
met een capaciteit van 1,31 miljoen inwonersequivalenten een van de grootste van Europa is. De
installatie zuivert driekwart van het afvalwater
van de regio Den Haag. De investeringskosten
bedroegen circa 360 miljoen. Omdat de gemeente
Den Haag uitbreiding op zijn eigen grondgebied
afwees, moesten de leidingen van de bestaande
zuivering Houtrust worden omgelegd naar de
Harnaschpolder: dat kostte nog eens circa 360 miljoen extra.
Een deel van het werk werd aanbesteed via
een in de waterwereld vrij ongebruikelijke
publiek-private samenwerking (pps) met het
bedrijf Delfluent. ‘De kosten hiervan en van de
extra leidingen vormen een zware last, die elk jaar
door indexering autonoom doorgroeit’, signaleert
Hombergen. Een onderzoek naar een afvalwaterzuivering van vergelijkbare omvang, die van
Amsterdam-West, leert volgens hem dat zuivering in eigen beheer van het waterschap voor de
helft van de kosten kan. ‘Dus voortaan alleen een
pps-constructie als die aantoonbaar voordeel
levert.’ Vietsch van het CDA is meer uitgesproken.
‘In mijn tijd als Kamerlid, van 2002 tot 2010, was
ik al tegen pps.’ Middendorp vindt dat een pps op
zijn merites moet worden beoordeeld.
Hoe denken de kandidaten de kosten voor de
bewoners in de hand te houden? Vietsch: ‘Alleen
extra geld uitgeven als elders op de begroting is te
bezuinigen.’ Middendorp: ‘Schrap de waterharmonica uit het investeringsprogramma.’ Hombergen:
‘Probeer geld te verdienen door het terugwinnen
van grondstoffen, strak contractmanagement bij
de pps en gewoon zuinig zijn.’
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