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Reactie HDSR op beleidsplan gemeentelijk water en 
klimaatbestendig 2023 - 2027 

Geachte heer Van Bodegraven, 

Op 16 juni  jl. hebben wij van u het eindconcept van het ‘beleidsplan Gemeentelijk Water en 
Klimaatbestendig 2023 – 2027’ ontvangen. In deze brief geven wij onze formele reactie op dit plan. 

Proces voorafgaand  
In de eerste plaats willen wij u bedanken voor de betrokkenheid van het waterschap bij de 
totstandkoming van het plan. Op een eerdere conceptversie hebben wij onze inbreng kunnen 
leveren en deze inbreng is naar tevredenheid verwerkt in dit eindconcept.  

Onze conclusie  
Het ‘beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig’ is een mooi en evenwichtig opgebouwd 
plan geworden, waarin water, riolering en klimaatadapatie op een integrale wijze aan bod komen. 
Een compleet plan met een duidelijke lijn en focus. Alle zaken die voor het waterschap van belang 
zijn in het kader van waterkwaliteit, lozingen van overstorten, bedrijfsmatige lozingen, aanpak van 
rioolvreemd water etc. komen aan bod en bieden een goed (beleids)kader voor de samenwerking 
met het waterschap de komende planperiode. Wij trekken hierin dus graag samen op.   

Onze opmerkingen  
Naast de bovenstaande algemene conclusie hebben wij nog een drietal inhoudelijke opmerkingen. 
Wij vragen u deze punten te verwerken in de definitieve versie van het plan.  

1. Als waterschap kijken wij met name naar de thema’s waterkwaliteit, lozingen
van overstorten en de aanvoer naar de zuivering. In dat kader worden er 
momenteel rioleringsberekeningen uitgevoerd door middel van een 
‘Systeemoverzicht Stedelijk Water’ (SSW). Het SSW geeft aan hoe riolering, 
maaiveld en oppervlakte water functioneren bij (extreme) neerslag en 
hoeveel afvalwater afkomstig uit gemeente Woerden het waterschap in de 
toekomst kan verwachten. Wij denken graag actief mee in dit traject. Op 
basis van de uitkomsten van de modelberekeningen actualiseren wij het 
huidige afvalwaterakkoord tussen HDSR en de gemeente. Voor nu wij vragen u om deze 
werkwijze en het afvalwaterakkoord te benoemen in het plan;   
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2. In het plan ontbreekt een bijlage met de locaties van de overstorten. Wij vragen u om een
verwijzing in het plan op te nemen naar het SSW, waarin de overstorten zijn opgenomen incl.
de lozing hiervan op het oppervlakte water (frequentie en volume).

3. Om de leesbaarheid en scherpte van het plan te vergroten, zou het helpen om een overzicht
op te nemen van de studies en onderzoeken die de gemeente de komende planperiode in
het kader van water en klimaat wil uitvoeren.

Tot slot  
Wij danken u voor onze betrokkenheid bij de totstandkoming en alvast voor de verwerking van onze 
opmerkingen in de definitieve versie van het plan. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking 
tussen gemeente en waterschap in het stedelijke (afval)water. 

Wanneer het beleidsplan  is vastgesteld door de gemeenteraad ontvangen wij graag een (digitale) 
versie hiervan.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
heer [naam]. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (030) [nummer] of per e-mail. 
 

Met vriendelijke groet, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

 
Interim manager Ontwikkeling, Strategie en Advies 


