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INLEIDING 

 

HISTORISCH KADER VAN DE COMMISSIE TER BEHARTIGING 
VAN DE POLDERBELANGEN IN HET HOOGHEEMRAADSCHAP 
VAN DELFLAND 

 
Op initiatief van de voorzitter van polder Oostmade, M.N. Vreugdenhil, kwamen 
op 28 september 1973 de voorzitters en secretarissen van de polders binnen het 
Hoogheemraadschap van Delfland bijeen om van gedachten te wisselen over het 
plannen van Gedeputeerde Staten en over de visie van dijkgraaf J. Winsemius 
over de toekomstige organisatiestructuur van het Hoogheemraadschap van 
Delfland.i  
 
De reden voor Gedeputeerde Staten om een plan op te stellen voor structurele 
wijziging van het waterschapsbestel in Zuid-Holland was de toenemende 
complexiteit van het takenpakket voor waterschapsbestuurders. De uitvoering 
van de waterstaatstaken vereiste een ruim financieel draagvlak, een krachtig 
bestuur, deskundigheid en efficiëntie. 
     De provincie wenste alle waterstaatkundige taken in het gebied te 
concentreren binnen het Hoogheemraadschap van Delfland. De uitvoering van 
een aantal taken konden worden gedelegeerd aan zeven districtsbesturen. De 
districtsbestuurders dienden tevens als intermediair tussen het 
hoogheemraadschap en de ingelanden.  
    Zowel het hoogheemraadschap als de polders zagen de noodzaak in van 
polderconcentratie. Deze betrokken partijen gaven echter de voorkeur aan de 
vorming van een zes- tot twaalftal inliggende waterschappen.ii 
 
Naar aanleiding van de “Nota bevattende de hoofdlijnen van een reorganisatie 
van het waterschapsbestel binnen het Hoogheemraadschap van Delfland” van 
Gedeputeerde Staten besloten de betrokken polders tot instelling van een 
commissie om met betrekking tot de herstructurering de contacten met instanties 
te onderhouden, de opvattingen van de polders te kanaliseren en de belangen te 
behartigen. Tijdens een bijeenkomst van polderbestuurders op 12 oktober 1973 
werd hiertoe de “Commissie ter behartiging van de polderbelangen in het 
Hoogheemraadschap van Delfland” opgericht. Deze commissie bestond uit acht 
poldervoorzitters en twee poldersecretarissen.iii 
 
Op 17 mei 1974 nam Gedeputeerde Staten het besluit tot opheffing van de 
polders binnen het hoogheemraadschap en tot instelling van zeven voorlopige 
districtsbesturen. De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap nam op 
26 mei 1976 zonder hoofdelijke stemming het voorstel van het dagelijks bestuur 
aan tot invoering van voorlopige districtsbesturen.iv Op 1 januari 1977 werden de 
polders opgeheven.v De taak van de commissie was hiermee beëindigd en werd 
ontbonden.vi 
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GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN INVENTARISATIE 

 
De secretaris van de commissie schonk in 1986 de archiefbescheiden van deze 
commissie aan het hoogheemraadschap. De archieven waren samengebracht in 
een dossier “Commissie ter behartiging van de polderbelangen in het 
hoogheemraadschap van Delfland. Gemeenschappelijk overleg betreffende 
polderconcentratie”. Het dossier was onderverdeeld naar instantie, onder de 
volgende noemers: Voorgestelde polderconcentratie door Gedeputeerde Staten, 
Nota van het Hoogheemraadschap (Winsemius), Brieven verzonden aan 
Gedeputeerde Staten, Brieven aan H.M. de Koningin (De Kroon), Brieven 
Commissie Waterstaatswerken L.T.B., en ten slotte Brieven Z.H. Bond van 
Waterschappen. Bij dit dossier werden ook de bijlagen tot de rekeningen 
aangetroffen en de tekst van de toespraak door commissielid W.J.M. de Kok ter 
gelegenheid van een bijeenkomst in december 1976 naar aanleiding van de 
opheffing van de polders. 
  
Ter bevordering van een zekere mate van uniformiteit binnen de inventarissen, is 
door mij het het archief zaaksgewijs herordend in overeenstemming met het 
archiefschema van de Provinciale Archiefinspectie van de Archieven in Zuid-
Holland. In dit schema is een onderscheid gemaakt tussen stukken van algemene 
aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De stukken van algemene 
aard zijn in dit geval de convocaties voor de vergaderingen. De stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen zijn onderverdeeld in de hoofdrubrieken 
Bestuur, Financiën en Belangenbehartiging.  
      
De archiefbescheiden van de commissie verkering in goede staat. 
     Enkele archiefstukken uit het archief van de commissie zijn verwijderd aan de 
hand van de Lijst van de voor vernietiging in aanmerking komende 
archiefbescheiden van waterschappen van na 1935. Deze lijst is goedgekeurd bij 
ministeriële beschikking van 18 januari 1993 en afgekondigd op 8 april 1993 in 
de Staatscourant nummer 69. 
 
 

INVENTARIS 
 

S t u k k e n   v a n   a l g e m e n e   a a r d 

 
 1. Convocaties van de vergaderingen van de commissieleden, 1973-

1976. 1 omslag 
 

S t u k k e n   b e t r e f f e n d e   b i j z o n d e r e   o n d e r 
w e r p e n 

 
 

BESTUUR 

 
 2. Brieven aan polderbesturen waarin wordt verzocht de bijdragen te 

betalen ter dekking van de bestuursonkosten, 1974. Afdrukken. 2 stukken 
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FINANCIËN 

 
 3. Kasboek van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1974-1977, 

1974-1977. 1 katern 
 
 4. Bijlagen tot het kasboek, 1974-1977. 1 omslag 
 

BELANGENBEHARTIGING 

 
 5. “Nota met betrekking tot de toekomstige structuur van Delfland”. 

Memorie door dijkgraaf J. Winsemius van het Hoogheemraadschap 
van Delfland over het toekomstige bestuurlijke en beheerspatroon 
van het hoogheemraadschap, met 1 kaart, 1972. 2 stukken 

 
 6. “Nota bevattende hoofdlijnen van een reorganisatie van het 

waterschapsbestel binnen het Hoogheemraadschap van Delfland”, 
met verslagen van de hoorzittingen naar aanleiding van de nota, 
overige stukken betreffende het overleg van polderbesturen en de 
commissie met de provincie en 2 kaarten, 1973, 1974. 1 omslag 

 
 7. Brief aan de polderbesturen waarin wordt verzocht om 

adhesiebetuiging aan de motie ingediend door Hoogheemraadschap 
van Delfland bij Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de Nota 
reorganisatie waterschapsbestel, met de motie van het 
hoogheemraadschap waarin voorstellen worden gedaan inzake de 
reorganisatie, alsmede overige stukken betreffende de indiening 
van de motie en de adhesiebetuiging, 1973. Doorslag.  1 omslag 

 
 8. Brieven aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, 

polderbesturen en de Zuid-Hollandse Waterschapsbond waarin de 
standpunten worden uiteengezet naar aanleiding van de Nota 
reorganisatie waterschapsbestel van Gedeputeerde Staten, 1973, 
1974. Afdrukken en afschriften. 1 omslag 

 
 9. Bezwaarschriften van de commissie en van Hoogheemraadschap 

van Delfland aan Provinciale Staten tegen het ontwerp-besluit van 
Gedeputeerde Staten tot opheffing van de polders en het instellen 
van districtsbesturen, waarin wordt voorgesteld het bestuur te 
decentraliseren door middel van grote inliggende waterschappen, 
met overige stukken betreffende de bezwaarmaking, 1974, 1975. 
Afdruk en afschrift. 1 omslag 

 
  N.B.Het ontwerp-
besluit is niet aangetroffen. 

 
 10. Verslag door het Hoogheemraadschap van Delfland van de 

bijeenkomst van polderbestuurders met de vertegenwoordigers van 
het hoogheemraadschap ter bespreking van de invulling van de 
toekomstige waterschapsstructuur binnen Delfland, met overige 
stukken betreffende het overleg met het hoogheemraadschap, 
1975, 1976. 1 omslag 
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 11. Verslag door het Hoogheemraadschap van Delfland van de 
bijeenkomst van polderbestuurders met vertegenwoordigers van 
het hoogheemraadschap ter bespreking van de organisatie en 
werkwijze van de in te stellen voorlopige districtsbesturen binnen 
Delfland, 1976. 1 omslag 

 
 12. Stukken betreffende de oprichting van de Taxatiecommissie 

Poldereigendommen door Hoogheemraadschap van Delfland, 1976. 1 omslag 
 
 13. Bezwaarschrift aan Provinciale Staten tegen het ontwerp-besluit 

van Gedeputeerde Staten tot wijziging van Delflands reglement, 
waarin wordt voorgesteld om in art. 221 de datum 1 januati 1976 
vast te stellen voor uitkeringsgerechtigheid, met overige stukken 
betreffende de indiening van het bezwaarschrift en de wijziging van 
het reglement, 1976. Doorslag. 1 omslag 

 
 14. Tekst van de toespraak gehouden door commissielid W.J.M. de Kok 

op 30 december 1976 ter gelegenheid van de opheffing van de 
polders binnen het Hoogheemraadschap van Delfland, [1976]. 1 stuk 

 
 
 
 
                                            
NOTEN 
 
1. Polder Oostmade aan de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder 21-9-1973, 

Archief Commissie Polderbelangen (ACP), inv.nr. 8. 
 
2. “Nota bevattende hoofdlijnen van een reorganisatie van het 

waterschapsbestel binnen het Hoogheemraadschap van Delfland” 20-6-1973, 
Verslag nummer 2 van de hoorzitting 4-10-1973, ACP, inv.nr. 6, en 
Commissie aan Gedeputeerde Staten 27-2-1974, ACP, inv.nr. 9. 

 
3. Polder Oostmade aan de Commissie 5-12-1974, ACP, inv.nr. 8. 
  
4. Notulen van het verhandelde in de verenigde vergadering van Delfland 26-5-

1976. 
 
5. Jaarverslag Hoogheemraadschap van Delfland 1976, p. 41, en toespraak 

dijkgraaf 25-3-1976,  p. 2, ACP, inv.nr. 10. 
 
6. Toespraak W.J.M. de Kok 30-12-1976, p. 4, ACP, inv.nr. 14. 


