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1. Over Water Natuurlijk  

Water Natuurlijk is de grootste, onafhankelijke waterschapspartij van Nederland. Water Natuurlijk streeft naar mooi, 

natuurlijk, veilig en gezond water. Belangen van inwoners, natuur en recreatie staan voorop. Water Natuurlijk heeft 

een goede samenwerking met een groot aantal natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, en zo een brede achterban 

bij een groot aantal landelijke en regionale natuurorganisaties. 

De missie van Water Natuurlijk  

Water is een waardevol en onmisbaar erfgoed, dat moet worden beschermd, 

verdedigd en onderhouden. Zeker in Nederland. Land van water, van dijken, 

polders, sloten en gemalen. Waar we veilig willen wonen en werken. Waar we ons 

beschermen tegen het water. Een klein land met veel verschillende landschappen, 

met heuvels en beekdalen. Landschappen gevormd door het water, of dat nu van 

boven, van onder of van opzij komt, zoet, zout of brak is. Al dat water, en alles wat 

leeft in en rond dat water, wat afhankelijk is van dat water, heeft onze duurzame 

bescherming nodig, nu én in de toekomst. 

Daarom is er Water Natuurlijk: de groene waterschapspartij met hart voor 

blauw. 

 

Onze missie is zorgen voor een goede balans tussen veiligheid, natuur, recreatie, 

wonen en werken. In het waterschapsbestuur maken we ons sterk voor gezond, 

mooi, veilig, helder en betaalbaar water. Daarvoor is ook helder bestuur en heldere 

communicatie nodig.   

 

2. Over Water Natuurlijk Groot Salland 

Met zes zetels is Water Natuurlijk de grootste partij in het bestuur van Waterschap Groot Salland: vijf leden in het 

Algemeen Bestuur en de waarnemend Dijkgraaf in het Dagelijks Bestuur. In de afgelopen bestuursperiode is de fractie 

erin geslaagd om natuur, landschap, erfgoed, recreatie, flora en fauna een belangrijke plaats in het beleid te geven. 

We hebben ons sterk gemaakt voor méér transparantie en openheid, en het méér betrekken van onze inwoners bij 

beleid en uitvoering van waterschapsprojecten. En tegelijkertijd hebben we steeds geprobeerd de kosten zo laag 

mogelijk te houden en eerlijker te verdelen. 

Water Natuurlijk Groot Salland & Reest en Wieden 

 

Eind 2014 hebben de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden besloten te 

fuseren tot het in oppervlakte op een na grootste waterschap van Nederland. Water 

Natuurlijk Groot Salland heeft daarbij tegen gestemd: de snelheid van het proces 

levert een groot risico van onzorgvuldigheid en overhaaste acties.  

Nu dat fusieproces toch gestart is, vindt Water Natuurlijk het nóg belangrijker om te 

zorgen dat het waterschap de samenwerking zoekt met de inwoners van de verschil-

lende delen van het gebied om maatwerk te bieden. Meer lokale betrokkenheid en 

meer uitvoering door lokale ondernemers blijft voor Water Natuurlijk de norm. 

Helder bestuur en heldere communicatie zijn zeker in zo’n groot waterschap de 

voorwaarde voor draagvlak voor beleid en uitvoering.  
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De kandidaten van Water Natuurlijk  

Water Natuurlijk kan in Groot Salland rekenen op zeer ervaren en enthousiaste mannen en vrouwen in het bestuur 

van het waterschap. Maak kennis met alle twintig kandidaten op www.waternatuurlijkgrootsalland.nl.  

 

 
 

 

3. Water Natuurlijk voor veiliger water 

Waterveiligheid heeft hoge prioriteit, maar moet én kan samengaan met aandacht voor 

landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed. 

Nederland wordt warmer en natter. De zee komt een stuk hoger, de rivieren krijgen meer water te 

verwerken en er valt meer regen in korte tijd. Klimaatverandering heeft daarmee een grote invloed op de 

veiligheid van de inwoners van Groot Salland. Veiligheid blijft daarom een hoge prioriteit. Gelukkig gaat dat 

meestal heel goed samen met mooier en leuker, met aandacht voor het landschap en natuur, met 

recreatiemogelijkheden en met behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 

  

Ook bij Water Natuurlijk staat veiligheid voorop. 

Onze dijken en andere waterkeringen moeten 

bestand zijn tegen extreme situaties, zodat we in 

Groot Salland veilig kunnen blijven wonen en 

werken.  

Bij investeringen gaat Water Natuurlijk uit van de 

meest recente klimaatscenario’s van het KNMI. 

Water Natuurlijk stimuleert onderzoek naar 

innovatieve methoden die de veiligheid garanderen 

en tegelijkertijd kosten en ingrepen in het landschap 

voorkomen, ook al zal niet elke innovatie 

uiteindelijk succesvol in de praktijk kunnen worden 

toegepast.  

We maken meer ruimte voor het water van de IJssel. 
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 Wateroverlast is grotendeels te voorkomen door zoveel mogelijk regenwater vast te houden op de plek waar 

het valt. Water dat bovenstrooms valt, mag benedenstrooms niet voor problemen zorgen. Daarvoor maken we 

bredere sloten, en mogen laaggelegen gronden onderlopen. Als dat niet voldoende is, graven we door het hele 

gebied laaggelegen gebieden verder af om regenwater tijdelijk te bergen. Natuurlijk moeten ingrepen in het 

landelijk gebied passen in de ontstaansgeschiedenis. Weteringen die nooit gemeanderd hebben, moeten we 

ook nu niet laten meanderen, zoals de sloten in Mastenbroek: die horen recht te zijn.  

 Water Natuurlijk vindt dat water een grotere rol moet spelen in de ruimtelijke ontwikkeling. Eerdere samen-

werking met provincie en gemeenten bij nieuwbouwprojecten kan voorkomen dat wijken worden gebouwd 

op plekken die alleen tegen hoge kosten droog gehouden kunnen worden. 

 Water Natuurlijk wil dat de kans op wateroverlast in 

steden en dorpen minder wordt. Dat kan door minder 

bestrating en meer groen, zodat regenwater in de bodem 

kan infiltreren. Ook stimuleren we het opvangen van 

regenwater buiten het riool, zodat dit schone water niet 

naar de rioolwaterzuivering hoeft. Het waterschap moet 

daarvoor nauw samenwerken met gemeenten, woning-

bouwcoöperaties en bedrijven. Daarnaast moet het 

waterschap de bewoners actief voorlichten over wat zij 

zelf kunnen doen in hun wijk, zoals minder tegels in de tuin 

of opvang van regenwater.  

  

Straten die blank staan: het is niet altijd te 

voorkomen, maar bewoners kunnen zelf veel 

doen om het probleem te verminderen. 

 Water Natuurlijk wil Groot Salland natuurlijker en daarmee klimaatbestendiger maken. Water Natuurlijk wil 

daarom dat het waterschap de komende jaren samen met gemeenten onderzoekt in hoeverre Groot Salland is 

opgewassen tegen klimaatverandering, en vervolgens de benodigde maatregelen ontwikkelt en uitvoert, waaronder 

de aanleg van ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Bijvoorbeeld door weteringen weer te verbreden en te laten meanderen: 

de watergangen kunnen daarmee meer water opvangen. Bovendien gaat de natuurlijke rijkdom er met sprongen op 

vooruit. 

 Water Natuurlijk zet sterk in op de zogenoemde 

klimaatactieve stad, met als doel de risico’s van 

klimaatverandering in de steden te verkleinen. In 

de stad bestaat bijvoorbeeld het risico van 

hittestress: zeer hoge temperaturen, die gevaarlijk 

kunnen zijn voor de gezondheid van de inwoners.  

Het waterschap kan samen met inwoners, bedrij-

ven, maatschappelijke organisaties en overheden 

maatregelen treffen. Denk aan natuurgebieden 

rond steden, maar ook eenvoudiger te realiseren 

zaken als minder verharde oppervlaktes en meer 

groen, opvang van regenwater in vijvers, en 

groene daken. 

 

Meer groen in de stad kan voorkomen dat ’s zomers 

de temperaturen te hoog oplopen. 
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4. Water Natuurlijk voor gezonder water 

Water Natuurlijk wil dat Waterschap Groot Salland meer doet dan de minimumeisen die 

de Kaderrichtlijn Water voorschrijft om de kwaliteit van het oppervlaktewater te 

verbeteren. 

Water Natuurlijk wil een goede waterkwaliteit voor mens, dier en plant, nu én in de toekomst. De doelen 

uit de Europese Kaderrichtlijn Water ziet Water Natuurlijk als een minimum: ook daarbuiten willen we 

meer doen voor bescherming en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, en daarmee de 

ontwikkeling van flora en fauna in en rond het water. 

 Water Natuurlijk vindt innovatie in de 

landbouw een must: verbetering in de 

bedrijfsvoering van agrariërs moet 

overbemesting tegengaan en zorgen 

voor minder bestrijdingsmiddelen. Met 

de aanleg van teeltvrije zones langs het 

water is te voorkomen dat er schadelijke 

stoffen in het water terechtkomen. 

Water Natuurlijk steunt daarom het 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een 

initiatief van de agrarische sector zelf.  

 

Teeltvrije bufferzones helpen om bestrijdingsmiddelen in het water te 

verminderen. 

 Natuurvriendelijke oevers zijn een goed middel om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast heeft 

zo’n natuurvriendelijke oever veel waarde voor flora en fauna. 

 

 Watervervuiling moet bij de bron worden aangepakt. Water Natuurlijk wil een voortvarende aanpak in 

het opsporen en straffen van bedrijven die illegaal lozen. Ook illegale onttrekking van grondwater moet 

krachtig worden aangepakt. Daarnaast steekt Water Natuurlijk in op educatie en voorlichting: ook inwoners 

kunnen helpen om problemen bij de waterzuivering te voorkomen.  

 Lozingen van water uit onze waterzuiveringen mogen geen nadelige invloed hebben op het ontvangende 

water. Waar dat wel het geval is, moet het waterschap extra maatregelen treffen op de waterzuivering. De 

mate waarin afvalwater gezuiverd moet worden, hangt overigens vooral af van de kwaliteit van het water 

waarop wordt geloosd. In de praktijk betekent dat, dat niet overal dezelfde normen moeten gelden. 

Water Natuurlijk wil dat het waterschap altijd kansen aangrijpt om de lozingen van de eigen water-

zuiveringen te verminderen. 

 Water Natuurlijk zet in op een permanent 

verbod op bestrijdingsmiddelen die zeer 

schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend 

watersysteem, zoals neonicotinoïden. Verder wil 

Water Natuurlijk dat er minder medicijnresten in 

het water terechtkomen: pilotprojecten –ook uit 

de rest van Nederland- moeten bij gebleken 

succes zo snel mogelijk worden ingevoerd.  

 

 

 

 

Sommige bestrijdingsmiddelen zijn dodelijk 

voor hommels, bijen en andere insecten. 
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5. Water Natuurlijk voor mooier water 

Water Natuurlijk wil dat iedereen in het gebied van het waterschap kan genieten van dat 

water: op wandel- en fietspaden, vaarwegen en visplekken. 

Water Natuurlijk wil dat iedereen van water en natuur kan genieten. Daarom zetten we in op het ver-

beteren van de natuurkwaliteit door te zorgen voor voldoende en schoon water. Het waterschap moet 

daarom de eigen gebieden zoveel mogelijk openstellen voor wandelen, fietsen, varen, 

schaatsen, vissen en ander recreatief medegebruik. 

 Water Natuurlijk maakt kleinschalige sportvisserij aantrekkelijk zowel door 

herstel van de biologische kwaliteit van het water als door de bereikbaarheid 

van de oevers.  

 

 Stuwen en sluizen vormen onneembare barrières 

voor vissen. In gemalen sneuvelen veel vissen. Water 

Natuurlijk zet zich in Groot Salland in voor 

vispassages bij deze obstakels, zodat vissen 

ongestoord kunnen trekken van het gebied waar ze 

opgroeien naar het gebied waar zij zich kunnen 

voortplanten. 
Er zijn al veel vispassages gerealiseerd, maar nog niet 

overal kunnen vissen ongehinderd de stuwen en sluizen 

in Groot Salland passeren. 

 Water Natuurlijk vindt dat rivieren, beken, weteringen en dijken zo moeten worden ingericht en beheerd dat 

wandelaars, fietsers, vissers en andere recreanten daar gebruik van kunnen maken. Daarbij hoort vanzelf-

sprekend aandacht voor landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed.  

 Water Natuurlijk pleit voor vaarmogelijkheden 

die passen bij de omvang en de natuurlijke 

omgeving van het water, ook over provincie- en 

waterschapsgrenzen heen, en voor aanleg-

voorzieningen voor de recreatietoervaart.  

Verder wil Water Natuurlijk ruimere openingstijden 

bij de stuwen Vechterweerd en Vilsteren om 

Dalfsen en Ommen beter te ontsluiten voor de 

recreatievaart. Zo worden de investeringen in 

herstel van de stuwen en de aanleg van de havens 

in Dalfsen en Ommen meer rendabel, en leveren ze 

extra inkomsten voor de lokale ondernemers.  

 

De Vecht  is een aantrekkelijke rivier     

 voor waterrecreatie in allerlei vormen. 
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 Het waterschap moet meewerken aan verzoeken om zwemmen in open water zoals De Vecht en de 

Weteringen mogelijk te maken Het zwemwater moet ecologisch van goede kwaliteit, veilig en aantrekkelijk zijn. 

Op de dijken moeten wandelroutes  

mogelijk zijn. 

 Water in dorpen en steden draagt veel bij aan de aantrekkelijkheid van de 

woonomgeving. Het waterschap kan daarin samen met gemeenten 

en het recreatieschap, onder-

nemers of groepen van inwoners 

een rol vervullen: door plaatsen 

voor oeverrecreatie in te richten, 

visstekken te creëren of 

doorgaande wandel-, schaats- en 

kanoroutes mogelijk te maken. 

Door waterschapsgronden open 

te stellen –waar mogelijk ook de 

verpachte gronden– kunnen het 

recreatieschap en gemeenten 

het aantal nieuw aan te leggen paden 

verminderen, wat kosten bespaart.  

 Water Natuurlijk is voorstander van een natuurlijker peilbeheer: hoger in de herfst en winter, en lager in de 

zomer. Daar waar natuur en landbouw –die vaak andere waterstanden nodig denkt te hebben dan natuur- aan 

elkaar grenzen, is vaak sprake van verdroogde natuur. Water Natuurlijk wil dat de (grond)waterstanden in 

verdroogde (natuur)gebieden wordt verhoogd. Wanneer de aangrenzende landbouw daar aantoonbaar schade 

door lijdt, moet samen worden gezocht naar alternatieve en/of technische oplossingen. 

 Ook stimuleert Water Natuurlijk onderzoek naar innovatieve 

landbouw op natte gronden. Steeds opnieuw de peilen verlagen in 

veengebieden is uiteindelijk ook voor de landbouw ongewenst.  

 

 Het diepere grondwater is een ‘reserve’ voor na ons komende 

generaties omdat die hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met langere 

en heftigere periodes van droogte. 

 

 Beregenen uit ondiep grondwater mag onder geen beding schade 

toebrengen aan naastgelegen, voor verdroging gevoelige natuurgebieden. 

6. Water Natuurlijk voor vernieuwend waterbeheer 

Water Natuurlijk wil dat innovatie structureel is bij het waterschapsbeleid. Daar horen niet 

alleen technische innovaties bij, maar ook sociale innovatie en nieuwe vormen van 

samenwerking.  

Innovatieve oplossingen zijn hard nodig om te kunnen inspelen op complexe opgaven zoals klimaat-

verandering, waterkwaliteit en het energievraagstuk. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap bij al zijn 

activiteiten structureel op zoek moet naar slimme en betaalbare oplossingen. Het gaat om technische 

innovaties, maar evengoed om nieuwe vormen van samenwerking.  
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 Water Natuurlijk blijft onderzoek stimuleren naar innova-

tieve zuiveringsmethoden om medicijnresten en hormonen 

uit het afvalwater te halen. Maar nog belangrijker is aanpak bij 

de bron, en voorkomen dat dit soort schadelijke stoffen met 

hoge kosten uit het water gehaald moeten worden. Water 

Natuurlijk wil -desnoods via wetgeving- bevorderen dat alle 

betrokken partijen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor 

preventieve maatregelen. 

Het waterschap moet verder zorgen dat de inwoners van 

Groot Salland zich bewust zijn van wat zij zelf kunnen doen om 

het probleem te beperken.  

  De vergrijzing leidt tot grotere hoeveelheden medicijnresten in 

het water, die alleen met heel dure technieken eruit te halen zijn. 

  Water Natuurlijk streeft naar een energieneutraal 

waterschap, en is daarom voorstander van 

duurzaam energiegebruik, en van terugwinning van 

grondstoffen en warmte uit afvalwater. We bepleiten 

daarom het sluiten van kringlopen.  

De Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek zijn 

interessante voorbeelden: hier worden energie en 

grondstoffen uit afvalwater gewonnen op de 

waterzuiveringsinstallaties. Daarbij moet het 

waterschap ook durven kijken naar de lange termijn, 

bijvoorbeeld bij het winnen van fosfaat. Die eindige 

grondstof is noodzakelijk voor de groei van planten, 

maar wordt steeds schaarser. 

De zuiveringsinstallatie in Kampen is een mooi voorbeeld hoe 

energieneutraal kan worden gewerkt. 

 Water Natuurlijk kiest voor een gezonde, toekomstbestendige landbouw mèt de natuur. Waar het 

waterbeheer vroeger vooral afgestemd was op de eisen van de landbouw, moet het nu in een breder perspectief 

bekeken worden. De landbouw is gelukkig in toenemende mate ook zelf op zoek naar innovatie: gewassen die 

minder afhankelijk zijn van kunstmatig lage waterpeilen en watertoevoer van elders, en een bedrijfsvoering die 

minder milieubelasting oplevert. 

 Water Natuurlijk wil een duurzaamheidsparagraaf in de projectplannen van het waterschap, 

zodat bij elk plan duidelijk is wat de effecten zijn op People, Planet en Prosperity. 

Duurzaamheid betekent ook dat beheer verschillend mag zijn in de diverse gebieden, 

afhankelijk van grondsoort, landschap of zelfs plaatselijke gebruiken.  
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7. Water Natuurlijk verbindt 

Water Natuurlijk wil versterking van kennisdeling en samenwerking, zowel lokaal als 

internationaal: dat leidt tot betere, integrale oplossingen met meer draagvlak.  

Water Natuurlijk vindt dat de triple P van People, Planet en Prosperity moet worden uitgebreid met een 

extra P, die van Place: de plek waar een vraagstuk zich afspeelt, met de mensen die daar leven en werken, 

de kenmerken van het gebied en de bedrijvigheid op die plek. Water Natuurlijk ziet de rol van het 

waterschap als verbinder van partijen, met respect voor en erkenning van ieders (eigen)belang. Het 

waterschap moet handelen vanuit ervaring en deskundigheid, maar wel op basis van gedeelde waarden en 

van gelijkwaardigheid tussen inwoners, (agrarische) ondernemers en overheden. Alleen zo is het mogelijk 

vanuit soms tegengestelde belangen toch een goede en door iedereen geaccepteerde oplossing te vinden.  

 Water Natuurlijk wil dat het waterschap de kracht in de regio beter benut, en inwoners en belangengroepen 

actief bij het waterbeheer betrekt, zowel in de allereerste fase waarin gestart wordt met planvorming, als in de 

uitvoerings- en de beheerfase. Dat kan bij het zoeken van oplossingen voor wateroverlast of waterzuivering, of bij 

innovatieve monitoringsystemen, bijvoorbeeld van de zwemwaterkwaliteit. Vooral in stedelijke gebieden zet 

Water Natuurlijk in op de klimaatactieve stad om inwoners meer te betrekken bij water.  

Water Natuurlijk wil dat het waterschap meedenkt met de agrarische 

sector om de klimaatveranderingen op een duurzame manier het hoofd 

te bieden en de kansen ervan te benutten.  

Steeds meer boeren en burgers kiezen voor een landbouw die smakelijk 

voedsel produceert in een aantrekkelijk en natuurvriendelijk landschap, 

waarbij agrariërs een fatsoenlijke boterham verdienen.  

Een combinatie van duurzame doelen op het gebied van landbouw, 

waterbeheer en bodembeheer lijkt lastig te realiseren, maar is goed 

mogelijk. 

 

 

Klimaatverandering biedt de agrarische sector ook kansen. 

 Water Natuurlijk neemt verantwoordelijkheid voor haar watererfgoed zoals gemalen en bruggen, en wil dat het 

waterschap particulieren ondersteunt bij het in stand houden van hun watererfgoed. 

 Voor Water Natuurlijk is duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen van waterschappen 

vanzelfsprekend. De waterschappen vervullen een voorbeeldrol bij onder meer de inkoop en het aanbesteden 

van goederen en diensten. Daarom wil Water Natuurlijk dat Waterschap Groot Salland 100% 

duurzaam inkoopt, en de eigen terreinen bestrijdingsmiddelenvrij beheert. 

 

 Water Natuurlijk stimuleert het wereldwijd uitdragen van Nederlandse kennis en 

ervaring naar andere organisaties en landen. Klimaat houdt zich niet aan grenzen, en 

alleen door internationaal van elkaar te leren, zijn problemen aan te pakken.  

 

 Internationaal samenwerken levert het waterschap nieuwe kennis op, en het 

Nederlandse bedrijfsleven nieuwe opdrachten. Voor het waterschap als publieke organisatie vindt vergoeding 

plaats in de vorm van kennisdeling, maar niet in geld. 
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 Dichter bij huis richt Water Natuurlijk zich op het versterken van grensoverschrijdende samenwerking: hoe 

Duitsland zijn water beheert, is immers van directe invloed op de peilen in de IJssel en de Vecht. 

Bovendien zijn voor het functioneren van waterschappen tal van factoren (zoals klimaat of Europese wet- en 

regelgeving) internationaal van karakter. Daarmee reiken onze verantwoordelijkheden verder dan het eigen 

gebied.  

 Water Natuurlijk bevordert met integraal waterbeheer het 

in stand houden van een kwalitatief goede grondwater-

voorraad voor de drinkwaterbedrijven. Samenwerking 

met drinkwaterbedrijven is van wederzijds belang en 

draagt bij aan het besef dat voldoende en schoon water 

van levensbelang is.  

 

 Met kennis delen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Voor 

Water Natuurlijk is het dan ook vanzelfsprekend dat het 

waterschap investeert in educatie. Dat begint bij de allerjongsten, 

die op een speelse manier kennis maken met het belang van 

water, tot middelbare scholen en hoger onderwijs. Met voor-

lichting aan de inwoners kan het waterschap duidelijk maken wat 

iedereen zelf kan doen, bijvoorbeeld om vervuiling van water 

tegen te gaan of de gevolgen van de klimaatverandering te 

verminderen. Bovendien moeten de inwoners weten wat zij 

moeten doen als er een overstroming of andere waterramp 

dreigt.  

  

 

8. Water Natuurlijk biedt meer waar(de) voor je geld 

Water Natuurlijk wil een betaalbaar waterschap, waarin de middelen efficiënt, 

evenwichtig en rechtvaardig worden ingezet voor mens, natuur en economie.  

In de manier waarop het waterschap werkt, is nog veel voordeel te halen: door slimmer te investeren, door 

beter en intensiever samen te werken, door beter gebruik te maken van de kennis van inwoners van het 

gebied, door risico’s beter in kaart te brengen en door vaker de vervuiler te laten betalen. Maar ook door 

zichtbaar te maken wat de maatschappelijke opbrengsten zijn van bijvoorbeeld investeringen in natuur en 

landschap. Water Natuurlijk wil met heldere kaders vooraf, en een goed evaluatie na uitvoering meer 

efficiency en een maatschappelijk beter resultaat bereiken.  

 Water Natuurlijk streeft naar een evenwichtiger verhouding in de kostenverdeling tussen de inwoners van 

Groot Salland en de landbouw. Stads- en dorpsbewoners betalen nu onevenredig mee aan de kosten die specifiek 

voor de landbouw worden gemaakt. 

Water Natuurlijk wil ook dat die evenwichtiger verhouding zichtbaar wordt in het bestuur van het waterschap, en 

dus dat het aantal zetels specifiek voor de landbouw wordt teruggebracht. 
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 Voor Water Natuurlijk gelden de oude waterprincipes: 

de vervuiler betaalt voor het schoonmaken, de gebruiker 

betaalt voor het water dat hij benut. En wie baat heeft bij 

bepaalde maatregelen, moet daar ook aan meebetalen.  

Andersom geldt het ook: Water Natuurlijk vindt dat wie 

bijdraagt aan de waterschapsdoelen een lastenvermindering 

of een bijdrage mag verwachten. Als wetgeving dit 

belemmert, proberen we deze aangepast te krijgen. 

 Water Natuurlijk ondersteunt het principe van kwijtschelding voor mensen die de 

waterschapsbelasting niet kunnen opbrengen, in lijn met het gemeentelijk kwijtscheldings-

beleid. 

 

 Water Natuurlijk wil noodzakelijke uitgaven slimmer doen, zodat investeringen ook op 

langere termijn bijdragen aan lagere kosten van het beheer. Dat betekent opgaven in 

samenhang bekijken en waar mogelijk meekoppelen. Dit heeft lagere maatschappelijke kosten 

tot gevolg en meer maatschappelijke baten.  

 Water Natuurlijk wil dat het waterschap een onafhankelijke rekenkamer instelt, al dan niet samen met andere 

waterschappen, die onderzoek kan doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 

beleid. Zo kunnen de complexe projecten van het waterschap geëvalueerd worden en kan er lering uit worden 

getrokken voor de toekomst.  

 Water Natuurlijk wil dat absoluut helder is hoe het waterschap professioneel met risico’s omgaat. Daarom willen 

wij dat belangrijke projecten een brede paragraaf risicomanagement krijgen, die laat zien wat de risico’s zijn op 

politiek-bestuurlijk, financieel, juridisch, technisch, organisatorisch, geografisch en maatschappelijk vlak. 

 Water Natuurlijk juicht het idee van Ecoboekhouden toe, een initiatief van de 

Wageningen Universiteit. Daarmee kan de bijdrage van ecosystemen aan de economie 

worden uitgedrukt in geld. Niet alleen de kosten van natuurbehoud staan dan in de 

boekhouding, maar ook de opbrengsten.  

Dan wordt zichtbaar wat bijvoorbeeld bescherming van watergebonden recreatiegebieden 

bijdraagt aan de volksgezondheid of de toeristische aantrekkelijkheid, en hoe dit dus een 

economische stimulans betekent voor het gebied.  

 

 

 

STEM 18 MAART 

 

LIJST 1 ! 
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De kandidaten in één oogopslag 

 
1.  Hans de Jong Zwolle 

2.  Bert Hinnen Wijhe 

3.  Marion Wichard Kampen 

4.  Piet de Noord Deventer 

5.  Lisa de Groot Zwolle 

6.  Jelmer Kloosterman Zwolle 

7.  Helene Grijseels Zwolle 

8.  Ed Piek Zwolle 

9.  Antje Kingma Dalfsen 

10.  Wiebe Dirksen Zwolle 

11.  Janneco Pothuis Zwolle 

12.  Michiel Bussink Lettele 

13.  Herman Sieben Zwolle 

14.  Ivo Leijten Raalte 

15.  Henk van Dijk Zwolle 

16.  Arne Pronk Zwolle 

17.  Pieter Massink Schalkhaar 

18.  Bert Groeneveld Deventer 

19.  Jan ter Schegget Zwolle 

20.  Martin Knol Zwolle 
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