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Natuurvriendelijk waterbeheer
Bijen, vlinders, planten, vogels en andere dieren zijn onmisbare 
schakels in ons ecosysteem. Verder verlies aan soorten kunnen 
we tegengaan door sloten en dijken natuurvriendelijker te 
beheren. Zo zorgen we voor herstel van de biodiversiteit.

Hier staat Water Natuurlijk voor :
groen

gezamenlijk

genieten

gezond

www.waternatuurlijkdodelta.nl
  dodelta@waternatuurlijk.nl
 facebook.com/WNDODelta
  twitter.com/WNDODelta
  instagram.com/waternatuurlijk_dodelta
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Betere waterkwaliteit
Schoon en veilig water verbetert de leefkwaliteit, ook in de stad. 
Natuurvriendelijke oevers zien er mooier uit, én zorgen voor 
schoner en natuurlijker water. Verwijderen van medicijnresten 
en plastics uit het rioolwater heeft hoge prioriteit.  

Genieten van water en natuur 
Ook in de stad is water een bron van ontspanning. 
Onderhoudspaden en dijken moeten toegankelijk zijn voor 
wandelaars, fietsers, vissers en andere recreanten. Bijzondere 
gemalen en ander watererfgoed koesteren we en stellen we 
open voor publiek. 

Klimaatverandering samen slim aanpakken
De klimaatverandering is ook voelbaar in stad en dorp. 
Het waterschap moet dus ook daar investeren. Samenwerking 
met inwoners en anderen, ook internationaal, leidt tot betere 
oplossingen. Een transparant en eerlijk belastingsysteem kan 
het betaalbaar houden.



“Meer transparantie, en meer 
betrokkenheid van de inwoners 
is essentieel voor een modern 

waterschap”
1    Marion Wichard  Kampen

Water Natuurlijk is de grootste partij in het 
bestuur van Waterschap Drents Overijsselse 
Delta. Daardoor hebben we veel bereikt.  
Nu willen we verder met onze ambities. 

• Het waterschap neemt zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid.

• Om CO2-uitstoot tegen te gaan en ons unieke 
veenlandschap te behouden, wordt het 
waterpeil in veengebied niet meer verlaagd.

• In 2025 is het waterschap energieneutraal.

• Duurzaamheid is een vanzelfsprekend 
onderdeel van de bedrijfsvoering.

• Herstel van biodiversiteit in en rond het water 
staat stevig op de kaart.

• Het waterschap zet vol in op het halen van de 
normen voor waterkwaliteit in 2027.

• Alle dijken en paden langs water zijn 
opengesteld voor wandelen en andere 
recreatie.

• Het waterschap hanteert een transparant, 
eerlijk en betaalbaar belastingsysteem.

Onze ambities voor de 
komende vier jaar Kandidaten Water Natuurlijk

“Ik vind het belangrijk te kunnen 
genieten van het landschap en 
de rol die water daar in speelt”

 5    Anna Veldhoen Deventer

“Bij waterbeheer zijn natuur en 
landschap net zo belangrijk als 

nut en efficiëntie”

 9    Cees Zoon Witharen

“Tijdens mijn studie heb ik 
geleerd hoe schaars en kostbaar 

schoon water is”

10   Roelie Wezemer Zwolle

“Met meer aandacht voor 
schoon water en ecologie is 

bij het waterschap nog veel te 
winnen”

 2    Obe Brandsma  Wanneperveen

“Alleen door actief samen 
te werken kunnen zichtbare 
resultaten worden gehaald”

 4    Wim Konter Vollenhove

“Verandering kan alleen 
plaatsvinden als we een goede 

balans vinden tussen de 
verschillende belangen”

 3    Niesko Dubbelboer Meppel

“Het recreatief medegebruik 
van paden over dijken en 
langs sloten moet goed 

geregeld zijn”
 6    Ed Piek Zwolle

“Ik wil er alles aan doen om een 
goede balans te vinden in het 

waterbeheer”

 8     Albert Smit Assen

“Beheer van water moet 
hand-in-hand gaan met ruimte 

voor recreatie”

 7    Tjoek Korenromp Deventer

11   Jan Gerrit Zomer Staphorst
12   Albert Corporaal Hasselt
13   Jelmer Kloosterman Zwolle
14   Jos Pierey Deventer
15   Lisa de Groot Zwolle
16   Jordy Tuin De Wijk
17   Martin Hoek Deventer

18   Niels Strolenberg Ruinerwold
19   Aukelien van Nijen Zwolle
20   Gerrit Vrielink Raalte
21   Bert Hinnen Wijhe
22   Piet de Noord Deventer
23   Hans de Jong Windesheim/Zwolle

Wij hebben 
uw stem nodig!

Om verder te kunnen werken aan onze 
ambities, hebben wij ook bij deze verkiezingen 
uw stem nodig. Hou van natuur, stem Water 

Natuurlijk op 20 maart 2019.
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Hou van
genieten in, op en 

langs het water

Hou van
ons prachtige landschap

Hou van
een mooie en prettige 

leefomgeving

Hou van
het veenweidegebied
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