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Fusie van drie waterschappen en het 
hoogheemraadschap van Rijnland

2005
De Haarlemmermeerpolder behoorde tot het beheersgebied van 
het waterschap ‘Groot-Haarlemmermeer’. 
De waterschappen ‘Groot-Haarlemmermeer’, ‘De Oude Rijnstro-
men’ en ‘Wilck en Wiericke’ en het ‘Hoogheemraadschap van Rijn-
land’ zouden per 1 januari 2005 fuseren tot één all-in waterschap.

De totstandkoming van deze fusie had nogal 
wat voeten in de aarde. 
Met dit artikel geef ik u een globaal overzicht 
van het gebeurde.

Beheersgebied waterschap ‘Groot-Haarlemmermeer’ 

Waterkwantiteit en 
waterkwaliteit waterschappen
De waterschappen Groot-Haarlemmermeer, 
De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke 
waren waterkwantiteit waterschappen, belast 
met het verzorgen van het waterpeil en het 

dijkonderhoud. 
Het hoogheemraadschap van 
Rijnland was een waterkwaliteit 
waterschap, belast met het ver-
zorgen van een goede kwaliteit 
van het oppervlaktewater, de 
zuivering van het afvalwater, het 
boezembeheer en de kustverde-
diging. 
De drie waterkwantiteit water-
schappen lagen in het beheers-
gebied van Rijnland. Het waren 
zogenaamde ‘inliggende water-
schappen’.

Inleiding
De aanloop vanaf 1996 tot de 
fusie van 2005 was voor Groot-
Haarlemmermeer bestuurlijk een 
lastige periode. 
Een aantal gegevens of randvoor-
waarden waren hierbij erg bepa-
lend;
- waterschappen   staan   net  als      
   gemeenten  onder  provinciaal     
   toezicht.



Binnen bovenvermelde kaders was het vechten 
voor het voortbestaan van alleen een water-
kwantiteit waterschap als Groot-Haarlemmer-
meer eigenlijk onbegonnen werk.

GROTE FUSIE ONDER HET NOORDZEEKANAAL

Dijkgravenoverleg 
Het dijkgravenoverleg was opgezet om van 
gedachten te kunnen wisselen en zonodig ge-
zamenlijk op te treden. Aan het dijkgraven-
overleg namen Rijnland en de drie inliggende 
waterschappen deel, en voor hen de volgende 
dijkgraven:
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- waterschappen fuseren bij provinciaal besluit 
conform de Waterschapswet (en gemeenten 
bij landelijke wetgeving). 

- Groot-Haarlemmermeer lag onder het Noord-
zeekanaal en stond onder toezicht van de pro-
vincie Noord-Holland. 

- Groot-Haarlemmermeer was goed georgani-
seerd en financieel gezond.

- De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke 
stonden onder toezicht van de provincie Zuid-
Holland.

- Rijnland lag met ongeveer een derde van zijn 
beheersgebied in Noord-Holland en twee der-
de in Zuid-Holland.

- Rijnland stond onder toezicht van beide pro-
vincies. In de praktijk volgde de provincie 
Noord-Holland veelal de bestuurlijke visie 
van Zuid-Holland.

- Het zou een fusie worden van het grote Rijn-
land met drie kleinere inliggende water-
schappen (Rijnland 117.500 ha, Groot-Haar-
lemmermeer 23.900 ha, De Oude Rijnstromen 

27.500 ha en  Wilck en Wiericke 23.300 ha).
- vanaf rond 1990 was de landelijke politieke 

visie dat er grote all-in waterschappen moes-
ten komen. Dat wil zeggen fusies van water-
kwantiteit en waterkwaliteit waterschappen. 
Provincies zouden dit beleid gaan uitvoeren.

Het dijkgravenoverleg heeft de eerste jaren 
goed gefunctioneerd. Gedurende het fusie-
proces werd de sfeer in het dijkgravenoverleg 
evenwel steeds minder vriendelijk en afstande-
lijker. Met name tussen Rijnland en Groot-Haar-
lemmermeer.

Brief Rijnland
In het college van Groot-Haarlemmermeer 
werd september 1996 een brief besproken van 
de dijkgraaf van Rijnland aan de drie inliggende 
waterschappen. In de brief werd de reorgani-
satie van het waterschapbestel behandeld, en 
een voorstel tot samenwerking gedaan om het 
instituut inliggend waterschap (of waterkwan-

titeit waterschap) te gaan onderzoeken. Dijk-
graaf Van Gaalen was hier tegen en vond het 
zinvoller geïntegreerd te gaan samenwerken. 
Zo antwoordde het college van Groot-Haarlem-
memeer aan Rijnland. Op een verzoek van Rijn-
land om dit standpunt in te willen trekken werd 
eveneens afwijzend gereageerd.
Wel zocht Groot-Haarlemmermeer contact met 
De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke ten-
einde gezamenlijk op te treden tegen het moge-
lijk opheffen van de inliggende waterschappen.

Landelijk rapport ‘Water Centraal’
Eind 1996 bracht het bestuur van de Unie van 
Waterschappen - de landelijke vereniging van 

Rijnland     ir. E.H. Baron van Tuyl van      1982  - 2005
	 	 	 	 	 	 Serooskerken	(voorzitter)

Groot-Haarlemmermeer   drs. M.G. Spaans       1981  - 1996
      drs. R. van Gaalen       1996  - 2005
 

De Oude Rijnstromen   D.A.B. Kemp        1994  - 2000
      Joh. Panman        2000  - 2005
 

Wilck & Wiericke    ing. C.M. Kroes       1999  - 2005



Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland wilde haast maken 
met de invoering van de reorganisatie van het  
waterschapbestel. Zij stelde september 1999 
een werkgroep in die Gedeputeerde Staten zou 
adviseren. In deze werkgroep zat de dijkgraaf 
van Rijnland.  
Begin 2000 werden twee onderzoekbureaus 
aan het werk gezet en een klankbordgroep voor 
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waterschappen - het rapport ‘Water Centraal’ 
uit. Met dit rapport gaf het bestuur aan dat al-
leen de samenvoeging van waterkwantiteit en 
waterkwaliteit waterschappen tot all-in water-
schappen het organisatiemodel voor het water-
beheer zou zijn. Het college van Groot-Haarlem-
mermeer en dat van veel andere waterschappen 
waren zeer verrast door dit rapport.

Reeds enkele maanden later had het waterbe-
heer met all-in waterschappen in bestuurlijk 
Nederland vaste voet gekregen. Het zou door 
alle provincies ingevoerd worden. 

Na deze golf van fusies van all-in waterschap-
pen had Nederland in 2005 nog slechts 26 wa-
terschappen. En thans in 2020 nog maar 21.

Kaart Nederland met 21 waterschappen, november 2018

de Zuid-Hollandse waterschappen ingesteld. 
Van geen enkele aanpak werd Groot-Haar-
lemmermeer op de hoogte gesteld, noch door 
Noord- noch door Zuid-Holland. 
Dat bracht Groot-Haarlemmermeer er toe later 
de vragen van een van de twee onderzoekbu-
reaus niet te beantwoorden en niet in te gaan 
op de uitnodiging om deel te nemen aan de 
klankbordgroep. Tevens ging Groot-Haarlem-



Op basis van dit rapport stelde het college van 
Groot-Haarlemmermeer een eigen beleidsvi-
sie op. Kort samengevat kwam het er op neer 
dat het gebied van Rijnland opgedeeld diende 
te worden in regionale all-in waterschappen. 
Groot-Haarlemmermeer zou dan zo een regio 
zijn in Noord-Holland onder het Noordzeeka-
naal. Op 16 februari 2001 ging de hoofdingelan-
denvergadering met enkele kleine aanpassin-
gen akkoord met het rapport en de visie van het 
college. Dijkgraaf Van Gaalen en prof. Van den 
Heuvel presenteerden het rapport aan de pers 
en trachtten het rapport ook met gedeputeerde 
mevrouw Wildenkamp te bespreken, hetgeen 
niet lukte. 

De fusievoorbereidingen in Noord- en Zuid-
Holland gingen gewoon door. 
Achteraf is het duidelijk dat het rapport te laat 
in de openbaarheid kwam om invloed op de be-
sluitvorming van de provincies te kunnen heb-
ben.

Voortgang fusiebesluitvorming
In gevolge de Waterschapswet artikel drie, dient 
het provinciebestuur bij een voorgenomen fu-
sie aan de dagelijkse besturen van de betrok-
ken waterschappen haar aanpak voor te leggen 
en te bespreken. Op 1 mei 2001 was het zover. 
Mevrouw Wildenkamp, gedeputeerde water-
beheer Noord-Holland, voerde het overleg met 
Groot-Haarlemmermeer, en voor haar dijkgraaf 
Van Gaalen met de heemraden Den Daas, Ver-
beek en Blom en secretaris Krom. Zij bracht 
slechts één gesprekpunt in; de vorming van all-
in waterschappen. De provincie Noord-Holland 
wilde één all-in waterschap. Een fusie van Rijn-
land en de drie inliggende waterschappen. De 
provinciale keuze werd niet nader toegelicht. 
Groot-Haarlemmermeer wenste een regionaal 
all-in waterschap. De gesprekpunten van het 
waterschap mochten niet ingebracht worden. 
Kortom een zeer teleurstellend overleg voor de 
delegatie van het waterschap.

In Zuid-Holland ging halverwege 2001 alles in 
een versnelling. De Oude Rijnstromen en Wilck 
en Wiericke namen het besluit dat zij zich aan-
sloten bij de visie van Rijnland en de provincie; 
één all-in waterschap van de vier. Groot-Haar-
lemmermeer was compleet geïsoleerd geraakt.
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mermeer zoeken naar een bureau om zich te 
laten adviseren ‘wat te doen’.

Groot-Haarlemmermeer
Het college beraadde zich en koos voor advise-
ring door prof. dr. J.H.J. van den Heuvel, hoogle-
raar in de bedrijfswetenschappen aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Hem werd - na in-
stemming door hoofdingelanden - gevraagd 
een studie te doen naar het waterbeheer in het 
beheersgebied van het waterschap. 

Standpuntbepaling provincie Noord-Holland
Gedeputeerde Staten kozen eind 2000 voor één 
all-in waterschap van Rijnland en de drie inlig-
gende waterschappen. Aldus de mededeling 
van gedeputeerde mevrouw Wildenkamp aan 
een delegatie van Groot-Haarlemmermeer.

Rapport Van den Heuvel
Begin 2001 kwam het rapport ‘Schaalgrootte en 
Schaalkwaliteit’ van prof. Van den Heuvel uit. 

Rapport ‘Schaalgrootte en Schaalkwaliteit’, 2001



Keerpunt in het beleid van Groot-Haarlemmer-
meer
2 oktober 2001 kwam het college van Groot-
Haarlemmermeer bijeen en besloot haar verzet 
tegen het standpunt van de provincie Noord-
Holland te staken en de strijdbijl te begraven. 
Nog dezelfde dag werd dit besluit aan gedepu-
teerde mevrouw Wildenkamp in een aanvul-
lend ‘artikel drie overleg’ medegedeeld. Een 
goed gesprek volgde.
Januari 2002 hadden ook de betreffende Sta-
tencommissies Water van Noord- en Zuid-Hol-
land zich achter de fusie van Rijnland en de drie 
inliggende waterschappen gesteld.

15 februari 2002 ging de hoofdingelandenver-
gadering akkoord met de fusie. Een historisch 
besluit voor Groot-Haarlemmermeer!

De organisatie tot de fusie
De beide provincies besloten alles in het werk 
te stellen om met ingang van 2005 tot het op-
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Augustus 2001 kwam Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland tot het officiële standpunt dat 
Rijnland en de drie inliggende waterschappen 
één all-in waterschap diende te worden. 

Beheersgebied fusie all-in waterschap per 1 januari 2005

heffen van de vier waterschappen en de op-
richting van het all-in waterschap over te gaan. 
Het fusiewaterschap zou de naam krijgen van 
‘Hoogheemraadshap van Rijnland’, vernoemd 
naar het oudste waterschap van de vier.

Logo ‘Van 4 naar 1’ 

-  de zetelverdeling van het algemeen en het da-
gelijks bestuur

-  de opzet van de organisatie
-  het sociaal statuut voor alle medewerkers
-  de benoeming van de directie
-  de inpassing van de ruim zeshonderd mede    

 werkers van de vier waterschappen
-  en de tijdige verkiezing voor het bestuur op-

dat het per 1 januari 2005 zou kunnen aan-
treden. 

Zuid-Holland werd de leidende provincie in de 
afhandeling van de fusie.  
De provincie stelde een voorbereidingscommis-
sie in onder leiding van oud-gedeputeerde Ted 
Jansen. Voor Groot-Haarlemmermeer zat hierin 
dijkgraaf Van Gaalen en heemraad Den Daas. De 
commissie ging aan het werk onder het motto 
‘Van 4 naar 1’.
De volgende onderwerpen werden ondermeer 
voor het fusiewaterschap uitgewerkt en door 
Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Hol-
land besloten;

Een aanpak en genomen besluiten waar de vier 
waterschapen zich in konden vinden. Vervol-
gens namen Provinciale Staten van Noord- en 
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Zuid-Holland vrijwel gelijktijdig het 
besluit om per 1 januari 2005 de 
vier waterschappen op te heffen en 
per zelfde datum het all-in water-
schap Rijnland in te stellen.

Afscheid van Groot-Haarlemmermeer
Op 26 november 2004 werd in het 
Polderhuis een afscheidsbijeen-
komst voor bestuur en medewer-
kers gehouden. Ook de oud-dijkgra-
ven De Vreeze en Spaans waren met 
partners uitgenodigd.
Op 9 december was de laatste verga-
dering van het college van dijkgraaf 
en heemraden. 
En op de 10e de laatste hoofdinge-

Organisatie verkiezing bestuur nieuwe Rijnland, 2004

Dijkgraven v.l.n.r. W.F. de Vreeze, drs. M.G. Spaans 
en drs. R. van Gaalen, 26 november 2004

‘Groot-Haarlemmermeer’, voltallig bestuur en ambtelijke ondersteuning,
10 december 2004 

landenvergadering. Dijkgraaf Van Gaalen open-
de de vergadering en vele sprekers volgden. De 
erepenning van het waterschap werd na een 
besluit van de vergadering uitgereikt aan de 
heemraden, de secretaris, het hoofd Technische 

Dienst en de hoofdmachinist P.G. van Donselaar. 
Betrokkenen waren compleet verrast.
Na de vergadering was er een receptie waar 
afscheid kon worden genomen van velen, met 
name van de vele externe contacten.

Hoofddorp, november 2020.

  Verantwoording
  Gegevens zijn ontleend uit:
 ‘Belang Betaling Zeggenschap’, 150 jaar Waterschapbestuur en 
  Haarlemmermeerpolder, 
  uitgave ‘Meer-Historie’, mei 2015, ISBN 978-90-80093-0-1
  Afbeeldingen : 
-‘Belang Betaling Zeggenschap’ 
- kaart met 21 waterschappen van Unie van Waterschappen 


