
 
 

 
 
Veilig wonen, werken en recreëren in gebied dat - v oor een deel zelfs zes meter - onder de zeespiegel ligt, dat is waar het 
hoogheemraadschap van Rijnland zich hard voor maakt . Zo beheert ons waterschap het oppervlaktewater zo dat dat er 
voldoende zoet water beschikbaar is. Daarnaast zuiv eren wij uw afvalwater en lozen het schone water in  sloten en grachten. 
Ook houden wij letterlijk de zee buiten de deur en werken we aan de veiligheid van dijken en kades, zo dat deze bestand zijn 
tegen het veranderend klimaat. Tussen IJmuiden, Ams terdam-West, Gouda en Wassenaar is veiligheid, scho on water en droge 
voeten zowel uw als onze prioriteit. 
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Opkomst waterschapsverkiezingen hoogheemraadschap van Rijnland 
verdubbeld:  
VVD grootste partij, op de voet gevolgd door CDA 

 

De VVD blijkt na vaststelling van de definitieve uitslag de grootste partij in het 

werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Op de voet gevolgd door het 

CDA en als derde partij Waternatuurlijk. In totaal brachten 456.765 inwoners uit de 

31 gemeenten in het werkgebied van het van Rijnland op 18 maart hun stem uit voor 

een nieuw waterschapsbestuur. De opkomst is met 46,4% verdubbeld ten opzichte 

van 2008 (22,6%).  

 

Dijkgraaf Gerard Doornbos is erg blij met deze opkomst: “Het is mooi om te zien dat zoveel 

kiesgerechtigden hun weg naar de stembus wisten te vinden voor de waterschapsverkiezingen. 

Het werken aan schoonwater en droge voeten is immers voor alle inwoners uit ons werkgebied 

van groot belang.” Doornbos voegde daaraan toe dat hij erg tevreden is over de manier waar 

op de stembusverkiezingen door de gemeenten zijn georganiseerd. “Dit is de eerste keer dat 

er stembusverkiezingen zijn gehouden voor de waterschappen. En dan ook nog tegelijkertijd 

met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een uitdagende taak voor de gemeenten die 

met succes is uitgevoerd”. .  

 

Definitieve uitslag  

Zowel de VVD als het CDA krijgen allebei vier zetels. De VVD kreeg de meeste stemmen. Voor 

het CDA betekent dit een verlies van één zetel. WaterNatuurlijk krijgt drie zetels en verliest 

hiermee ook één zetel. Winnaars bij Rijnland zijn ChristenUnie/SGP, de Partij voor de Dieren 

en 50PLUS. Zij winnen elk een zetel. De PvdA en de Algemene Waterschapspartij blijven 

stabiel. 

 

Partij  2008  2015 

 stemmen % zetels stemmen % zetels +/- 

CDA 44.616 22,9 5 80.921 18,3 4 -1 

VVD 35.445 18,2 4 92.139 21,0 4 -- 

Water Natuurlijk 33.564 17,2 4 59.026 13,1 3 -1 

PvdA 24.500 12,6 3 54.784 12,4 3 -- 

Algemene Waterschapspartij 20.446 10,5 2 45.483 10,3 2 -- 

ChristenUnie/SGP 14.662 7,5 1 35.761 8,1 2 +1 

Partij voor de Dieren 9.908 5,1 1 42.533 9,6 2 +1 

Partij voor Mens en Spirit -   4.899 1,1 0 -- 

50Plus -   26.708 6,0 1 +1 
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Overige partijen 11.614 6,0 1    -1 

Zitting nieuwe bestuur 

Het nieuwe Algemeen bestuur van Rijnland treedt op 26 maart 2015 aan en bestaat uit 30 

leden. Zij behartigen vier jaar lang de belangen van de inwoners en gebruikers in het 

werkgebied van Rijnland. Van deze 30 zetels zijn er 21 zetels voor de categorie ingezetenen 

(die zijn op 18 maart gekozen), 4 voor de categorie ongebouwd, 4 voor de categorie bedrijven 

en 1 voor de categorie natuurterrein. Deze zetels zijn niet gekozen.  

 

 


