de groene stem in de waterschappen

Verkiezingsprogramma 2019 – 2023
Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

www.waternatuurlijkdodelta.nl
facebook.com/WNDODelta
twitter.com/WNDODelta
instagram.com/waternatuurlijk_dodelta

Verkiezingsprogramma 2019-2023 Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

de groene stem in de waterschappen

Inhoud
Voorwoord ..................................................................................................................................................... 1
Onze ambities ................................................................................................................................................ 2
1. Schoon en gezond water .......................................................................................................................... 4
2. Natuurlijk Water ....................................................................................................................................... 7
3. Water is ook plezier .................................................................................................................................. 9
4. Waterbeheer kost geld ........................................................................................................................... 11
5. Ruimtelijke waterordening ..................................................................................................................... 13
6. Waterveiligheid ....................................................................................................................................... 15
7. Verduurzaming, grondstoffen en energie .............................................................................................. 17
8. Iedereen waterbewust............................................................................................................................ 19
9. Water is ook economie ........................................................................................................................... 21
10. Het waterschap is van ons allemaal ...................................................................................................... 22
11. Toekomstbestendig en innovatief ......................................................................................................... 24
Over Water Natuurlijk ................................................................................................................................. 26
Onze kandidaten .......................................................................................................................................... 27

Verkiezingsprogramma 2019-2023 Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

de groene stem in de waterschappen

Voorwoord
“Een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen,
dieren en planten, nu én in de toekomst, goed toeven en veilig is.”
Alles wat u in dit verkiezingsprogramma leest, is uiteindelijk een uitwerking van dit simpele uitgangspunt. We
willen geen wateroverlast, en er moet genoeg water beschikbaar zijn. Voor de natuur, voor de boeren om hun
gewassen te kunnen verbouwen, voor waterleidingbedrijven om over voldoende drinkwater te beschikken.
Water moet gezond en veilig zijn: we moeten chemische stoffen in het afvalwater zoveel mogelijk voorkomen.
Wat er toch in komt, moeten we goed zuiveren.
We willen zwemmen, varen, vissen, fietsen of schaatsen. Over de dijk wandelen. Gewoon genieten van water
en natuur in onze eigen omgeving.
Water Natuurlijk is de grootste partij in de waterschappen, zowel landelijk als in Drents Overijsselse Delta. We
hebben al veel bereikt de afgelopen jaren, en daar ben ik trots op. Maar er ligt nog een enorme uitdaging voor
ons: want wat betekent de klimaatverandering voor ons waterschap, voor Nederland? Hoe gaan we om met
de gevolgen, maar vooral: kunnen we problemen vóór zijn?
Onze allerbelangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar staan
daarom vooral in het teken van het klimaat en de maatregelen die
daarvoor nodig zijn, met name
duurzaamheid in alle activiteiten van het waterschap, van het zelf
opwekken van de energie die het waterschap gebruikt tot het sluiten
van de lokale kringloop en nog veel meer, en
biodiversiteit, dus het herstel van de rijkdom aan planten en dieren.
Om het zichtbare en onzichtbare verlies aan soorten tegen te gaan,
is een ander land(bouw)gebruik noodzakelijk.
Dat vraagt het lef om te investeren en te innoveren, en daarbij niet
alleen te kijken naar een korte terugverdientijd, maar ook naar de
langetermijn effecten voor de generaties na ons. Het vereist ook een
integrale aanpak, en samenwerking: met andere overheden, met
bedrijven en boeren, en zeker ook met de inwoners van ons mooie
gebied.
Met uw stem kan de nieuwe fractie ook de komende jaren de grootste
en groenste stem in het waterschap blijven. Zodat u kunt blijven
genieten van het moois in, op en rond het water.
Marion Wichard
Lijsttrekker Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
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Onze ambities
Schoon water uit de kraan. Veilig zwemmen in meertjes en kanalen. Voldoende en schoon grondwater.
Bescherming tegen het water en zoveel als mogelijk voorkomen van wateroverlast. Niet alleen voor de mensen
van nu, maar zeker ook voor toekomstige generaties. En altijd vanuit de opvatting: voorkomen is beter dan
genezen.
De kern van ons verkiezingsprogramma is samen te vatten in vier thema’s: Groen, Gezond, Genieten en
Gezamenlijk investeren.

Groen
Water Natuurlijk staat voor natuurvriendelijk en duurzaam waterbeheer
Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weersomstandigheden, met wateroverlast,
overstromingen, droogte en hitte tot gevolg. Waterschappen merken als geen ander de effecten van de
klimaatverandering. Water Natuurlijk wil daarom dat zij een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en
een circulaire economie.
Daarnaast zet Water Natuurlijk zich in voor het beperken van de nadelige effecten die nu al voelbaar zijn. Dat
kan bijvoorbeeld met een andere inrichting van de riolering, het watersysteem en de omgeving om ons heen.
Ook de inrichting van de steden en dorpen kan veel klimaatvriendelijker én gezonder: hitte kan vooral in de
binnensteden immers grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Water en natuur moeten daarom de ruimte
krijgen die ze nodig hebben. Door mee te bewegen met de natuur kunnen we beter omgaan met droogte,
hitte, extreme neerslag en bodemdaling.
Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw en door verstedelijking is het aantal planten- en
diersoorten achteruit gegaan. De biodiversiteit staat onder druk. Water Natuurlijk wil deze achteruitgang
stoppen en ombuigen naar herstel van de natuur. Met het maaien van onze bermen, oevers en dijken willen
wij rekening houden met vlinders, bijen en andere insecten. Kortom, de natuur moet centraal staan in het
waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond
Water Natuurlijk staat voor een betere waterkwaliteit
Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten
en met plastic afval. Deze vervuiling heeft grote gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van dieren en
planten. Ook voor mensen vormt de verontreiniging van water een bedreiging.
Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje
zijn voor chemicaliën en afval. Water Natuurlijk zet zich in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.
Iedereen weet dat we samen moeten werken aan duurzame oplossingen. Daarom is het tijd dat we hiermee
vaart gaan maken. Wij geloven dat het beter kan en daarom willen wij graag samenwerken met inwoners,
vervuilers en producenten om tot natuurvriendelijke en gezondere oplossingen te komen.
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Genieten
Water Natuurlijk staat voor het genieten van water en natuur.
Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de
stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.
Waterschappen bezitten veel grond langs sloten en andere watergangen. Water Natuurlijk wil dat deze paden
en dijken toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers, vaarders, zwemmers, schaatsers, vissers, en voor ander
recreatief medegebruik. Ook de bijzondere gemalen en ander watererfgoed moeten worden gekoesterd en
toegankelijk worden gemaakt. Alleen in uitzonderingsgevallen zou de toegang beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld in een kwetsbaar natuurgebied.
Door gebieden slim in te richten kan water verschillende doelen dienen. Zo kun je recreatiegebieden ook
inzetten als bergingsgebieden. Dit helpt ook de kennis over water bij jong en oud te vergroten.
Water Natuurlijk vindt ook dat de waterschappen moeten meewerken aan verzoeken om zwemmen in open
water mogelijk te maken. Het zwemwater moet ecologisch van goede kwaliteit zijn, veilig en aantrekkelijk.

Gezamenlijk investeren
Water Natuurlijk staat voor innoveren en samenwerken met het oog op de natuur en
de toekomst.
Vrijwel alles wat de waterschappen doen, wordt gefinancierd door waterschapsbelasting. Water Natuurlijk wil
investeren met oog voor natuur, mens en dier.
Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën
én in samenwerking. We kunnen meer bereiken als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen
en gebruik maken van hun kennis. Samen gaan we aan de slag!
Water Natuurlijk zet zich in voor een transparant, eerlijk, haalbaar en betaalbaar belastingsysteem voor
iedereen. Dat betekent voor Water Natuurlijk: de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor
geleverde diensten.
Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de kosten voor waterbeheer, maar de meeste
investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. Nu de klimaatverandering zich steeds sterker laat voelen in
steden en dorpen, vindt Water Natuurlijk het daarom voor de hand liggen dat de waterschappen hier ook
steviger gaan investeren in het waterbeheer. Om te zorgen dat iedereen wordt gehoord is Water Natuurlijk
voorstander van een volledig gekozen waterschapsbestuur.
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1. Schoon en gezond water
Schoon water is gezond water
Er zitten veel stoffen in ons water die er niet thuis horen: medicijnresten, middelen om onkruid te bestrijden,
reststoffen van industrie, microplastics. Deze stoffen houden de kosten voor het zuiveren van rioolwater
onnodig hoog. Als deze stoffen via sloten, beekjes en rivieren in de bodem terecht komen tasten ze planten en
dieren aan. Ook de gezondheid van de mens loopt gevaar.
Water Natuurlijk wil samen met de vervuilers zoeken naar slimme oplossingen om te voorkomen dat vervuilende stoffen in het riool terecht komen. Dat kan door zuivering bij bedrijven en instellingen te verbeteren. Dat
kan bijvoorbeeld ook door het gebruik van andere middelen of methoden om onkruid te bestrijden. En als het
niet anders kan dan moet controle, gevolgd door handhaving, er voor zorgen dat vervuilende en moeilijk te
zuiveren stoffen niet in het riool terecht komen. Daar is wetgeving voor nodig die waterverontreiniging bij de
bron aanpakt. In het verlengde daarvan wil Water Natuurlijk een permanent verbod op bestrijdingsmiddelen
die de leefomgeving aantasten, en op bepaalde diergeneesmiddelen en hormonen.
Op die manier zorgen we voor gezond water voor onze drinkwatervoorziening. Voor schoon en gezond water in
onze eigen dorpen en steden. En we zorgen ervoor dat vissen en andere waterdieren in gezond water kunnen
leven.

Water Natuurlijk zet in op







het zuiveren bij de bron
innovatieve methoden om water te zuiveren van medicijnresten en andere vreemde stoffen
innovatie in de landbouw: samen met agrariërs teeltvrije zones inrichten en overbemesting terugdringen
het stimuleren van gesloten watersystemen, zoals bij kassen
het aanpakken van illegale grondwateronttrekking
goede educatie en voorlichting aan vervuilers (waaronder de industrie), zo nodig gevolgd door controle,
handhaven en straffen van overtreders

Verkiezingsprogramma 2019-2023 Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

4

de groene stem in de waterschappen

Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
Bij de aanpak van watervervuiling door zgn. nieuwe stoffen heeft Water Natuurlijk gepleit voor een hoge
prioriteit voor aanpak bij de bron, en inzet op samenwerking. Dat beleid is nu ook ingezet. Het doel moet
schoon en ecologisch gezond water zijn.

Schoon water verbetert het leven in en om het water
Vooral in de stedelijke sloten, kanalen en watergangen komt veel vervuiling voor: zwerfafval, bermmaaisel,
onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit vermindert de kwaliteit van de leefomgeving van mensen en het tast ook het
waterleven aan. Afvoer van maaisel voorkomt uitspoeling van voedingstoffen, verbetert de waterkwaliteit en
zorgt voor bloemrijke linten langs watergangen. Met de inzet van dit maaisel op akkers bij boeren in de directe
omgeving, wordt de lokale kringloop gesloten. Het gebruik van maaisel als bodemverbeteraar zorgt ook voor
een betere bodem, die het water beter vasthoudt en de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt.
Het natuurlijke waterleven wordt ook bedreigd door de invasie van dieren en planten die van nature niet
thuishoren in onze omgeving, zoals de Amerikaanse rivierkreeft en de Japanse Duizendknoop.
Water Natuurlijk wil de leefgebieden van waterdieren vergroten door wateren met elkaar te verbinden. Dat
kan bijvoorbeeld door het aanleggen van vispassages. In de meer stedelijke gebieden zet Water Natuurlijk zich
in voor meer bloemrijke oevers en het vergroten van de biodiversiteit langs de watergangen. De Kaderrichtlijn
Water vormt voor Water Natuurlijk het uitgangspunt voor het leven boven en onder water. Op deze manier
dragen we bij aan het verbeteren van de leefomgeving in steden en dorpen, van mensen maar ook van flora en
fauna. Met schoner en gezonder water maken we ook meer plekken geschikt als zwemwater.

Water Natuurlijk zet in op










het afvoeren van maaisel van schouwpaden en taluds van de waterschappen, tegelijkertijd met het
aanleggen van bloemrijke randen
het stimuleren van beter bodembeheer en het sluiten van de lokale kringloop
het aanleggen van visvriendelijke gemalen en vispassages
het verbinden van wateren, waardoor het leefgebied van waterdieren vergroot wordt
meer aandacht voor het behoud van biodiversiteit om bijen, vlinders en andere insecten een grotere
overlevingskans te geven
het beschermen van kwetsbare inheemse soorten dieren en planten door bedreigende dieren en planten
die niet in onze omgeving thuishoren te bestrijden
het gebruik van onschadelijke onkruidbestrijdingsmethoden, waardoor glysofaat niet meer gebruikt hoeft
te worden
het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, waardoor de waterkwaliteit verbetert
het realiseren van meer geschikte zwemplekken, zodat iedereen kan genieten van schoon zwemwater
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Waar we trots op zijn in Drents Overijsselse Delta en de komende tijd verder aan willen werken:
Stap voor stap komt er meer aandacht voor bodemverbetering. Water Natuurlijk pleit er al lang voor het
maaisel uit de watergangen in te zetten als bodemverbeteraar. Een betere bodem houdt het water beter vast,
zorgt ervoor dat de uitspoeling van voedingstoffen beperkt blijft en dat de waterkwaliteit verbetert. Uit oogpunt
van duurzaamheid is deze lokale kringloop zeer wenselijk. De droogte van 2018 hielp ons om het onderwerp
prominenter op de agenda te krijgen.
In het Grondbeleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta is op initiatief van Water Natuurlijk vastgelegd
dat altijd overwogen moet worden of en zo ja, welke voorwaarden gekoppeld worden aan het gebruik van
wateren of gronden die eigendom zijn van het waterschap. Zo kan het waterschap de kwaliteit van het water
beter beschermen, bijvoorbeeld door geen gewasbeschermingsmiddelen toe te staan op korte afstand van het
water. Op die manier zijn de doelstellingen voor de verbetering van waterkwaliteit beter haalbaar.
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2. Natuurlijk Water
Natuurherstel is goed voor mensen, dieren en planten
Het belang van water voor de Nederlandse natuur is groot. Door schaalvergroting, door verstedelijking en door
intensieve landbouw zijn er minder planten- en dierensoorten. Het water- en bodemleven is verslechterd.
Water Natuurlijk streeft naar natuurherstel. De doelen uit de Kaderrichtlijn Water moeten daarom echt in 2027
zijn gerealiseerd. Dat betekent dat natte natuurgebieden samen met terreinbeheerders als Drents Landschap,
Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hersteld moeten worden. Dit geldt voor alle
aangewezen speciale natuurgebieden (Natura 2000).
Vispassages zorgen er voor dat de vismigratie verbetert, waardoor het leefgebied van de vispopulatie verruimt.
Water Natuurlijk wil dat het waterschap zich samen met onder andere de gemeenten inzet om in dorpen en
steden een netwerk van door groen omgeven watergangen te realiseren. Dat verbetert de directe leefomgeving van inwoners en biedt tegelijkertijd kansen voor waterberging bij zware regenbuien. Door de aanleg
van ecologische verbindingszones maken we natuurvriendelijke oevers en herstellen we kreken en beken.

Water Natuurlijk zet zich in voor







Natuurvriendelijke oevers
Beken en kreken herstellen door de aanleg van ecologische verbindingszones
Het ontwikkelen van groen-blauwe structuren in steden en dorpen, waardoor de leefomgeving verbetert
en waterbergingsmogelijkheden ontstaan
Vispassages aanleggen en waterkrachtvoorzieningen en gemalen visvriendelijk maken
Samen met overheden, natuurorganisaties en belangenorganisaties meer ruimte maken voor
biodiversiteit, water- en klimaatadaptatie
Samen met terreinbeheerders natte natuurgebieden herstellen

Waar we trots op zijn in Drents Overijsselse Delta en de komende tijd verder aan willen werken:
We hebben goede afspraken kunnen maken over een vismigratiebeleid, d.w.z. het vispasseerbaar maken
van stuwen en gemalen, waarbij de circa 450 grootste knelpunten de komende tien jaar worden aangepakt.
Daarvan worden 50 knelpunten met de hoogste prioriteit opgelost.
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Voor het thema biodiversiteit bestaat nog geen expliciete bestuurlijke visie: argument daarvoor was tot nu
toe dat aandacht daarvoor in de uitvoering wordt meegenomen. Inmiddels heeft Water Natuurlijk de
toezegging gekregen dat het bestuur zich hierover expliciet kan uitspreken. Er komt dus eindelijk een beleid voor
biodiversiteit.
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3. Water is ook plezier
Water vormt een onmiskenbaar deel van onze leefomgeving
Iedereen moet van water kunnen genieten. Water vormt een belangrijk deel van onze woon- en leefomgeving.
En aan water is veel cultureel erfgoed verbonden, zoals dijken, sluizen en gemalen. Erfgoed dat ontegenzeggelijk verbonden is aan ons waterrijke land. Water Natuurlijk vindt dat dit erfgoed behouden moet blijven
en toegankelijk moet zijn. Op die manier blijven we ons bewust van het feit dat waterbeheer niet vanzelf komt.
Beheer en onderhoud dragen bij om het watererfgoed zichtbaar en toegankelijk te maken en te houden.
Waterschappen bezitten grond, zoals dijken en onderhoudspaden langs waterlopen. Dit is allemaal publiek
eigendom. Water Natuurlijk vindt dat deze gebieden toegankelijk moeten zijn om te bewegen, recreëren en
sporten. Denk aan wandelen, vissen, fietsen, paardrijden, varen, zwemmen en schaatsen. Water is immers van
ons allemaal. Om die reden moet de waternatuur ontsloten worden voor iedereen. Via openstelling, geringe
ingrepen, werk met werk maken en lage kosten kan hier vaak al veel worden bereikt. En bij de inrichting er van
houden we rekening met de specifieke recreatiewensen van mensen met een migratie-achtergrond. Aldus kan
een grote maatschappelijke meerwaarde door de waterschappen worden gecreëerd. Voorts worden hiermee
de inspanningen van de waterschappen zichtbaarder gemaakt.

Water Natuurlijk zet daarom in op:








Toegankelijkheid van gronden van het waterschap, zoals dijken en onderhoudspaden langs waterlopen
Toegankelijk en gezond zwemwater
Kano- en schaatsroutes, inclusief voorzieningen om dit mogelijk te maken
Extra aandacht voor de toegankelijkheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid van watergerelateerd erfgoed
Toegankelijk en bevisbaar water met een gevarieerde visstand
Ontsluiting van water in de stedelijke omgeving
Aangepast beheer (zoals maaien), rekening houdend met de seizoenen

Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
De mogelijkheden om gronden van het waterschap te gebruiken voor recreatiedoeleinden zijn verruimd:
er kan nu worden gevaren, gewandeld, gefietst en gevist in en rond de eigendommen van het waterschap, mits
dat geen negatieve effecten oplevert voor het watersysteem of dijkenbeheer.
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Er is een bescheiden bedrag beschikbaar gesteld om initiatieven voor o.a. recreatief gebruik te ondersteunen.
Het gaat er daarbij om het “waterbewustzijn” te stimuleren. Denk aan het meefinancieren van een
informatiebord, een bankje, of een uitkijktoren. Een goed voorbeeld is de attractieve ‘waterschapsinstallatie’ in
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het Dwingelderveld.
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4. Waterbeheer kost geld
Waterveiligheid vraagt om stevige investeringen
Bescherming tegen het water, schoon grond- en drinkwater, veilig zwemwater, zuiveren van vervuild water:
het vraagt allemaal om investeringen. En wat Water Natuurlijk betreft, investeringen vanuit het principe dat de
vervuiler en de baathebber betalen.
Water Natuurlijk vindt het belangrijk om vooral naar de lange termijn te kijken: bij investeringen staat voor ons
het belang van toekomstige generaties voorop. Het financiële en maatschappelijke langetermijnrendement is
voor Water Natuurlijk belangrijker dan een -vooral boekhoudkundige- korte terugverdientijd.
Waterschappen hebben eigen belastingen. Waterschapsbesturen bepalen dus zowel de inkomsten als de
uitgaven. Hierdoor wordt bereikt dat waterveiligheid geen restpost mag en kan zijn. Water Natuurlijk vindt dat
de waterschappen in ons land nog beter kunnen samenwerken. Er is nog veel voordeel te behalen door
slimmer investeren, door gebruik te maken van de gebiedskennis van inwoners, door risico’s nog beter in beeld
te brengen. Water Natuurlijk vindt dat waterschappen nog beter zichtbaar moeten maken wat ze met het
belastinggeld doen. Hiermee creëren ze meer draagvlak en vergroten het waterbewustzijn.
Er komen steeds meer een- en tweepersoonshuishoudens. Om die reden ziet Water Natuurlijk de systematiek
van vervuilingseenheden graag aangepast. Een eenpersoons huishouden wordt aangeslagen voor één
vervuilingseenheid, een tweepersoonshuishouden voor twee, en grotere huishoudens voor drie
vervuilingseenheden. En als gemeenten een kwijtscheldingsbeleid hebben, dan moeten inwoners die
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen, automatisch ook kwijtschelding krijgen van de
waterschapsheffingen.

Water Natuurlijk zet zich in voor






een systeem waarin de vervuiler betaalt voor het schoonmaken en zuiveren van het water
een systeem waarin de gebruiker betaalt voor het water dat hij gebruikt
meebetalen door ‘baathebbers’ aan de kosten die waterschappen maken
waterschappen die over de bestuurlijke grenzen heen kijken en samenwerken met andere waterschappen,
gemeenten en provincie
investeringen die een financieel en maatschappelijk langetermijn rendement hebben
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Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
Water Drents Overijsselse Delta verleent kwijtschelding van waterschapsbelastingen voor mensen
met een laag inkomen; het waterschap sluit daarbij aan bij het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid. De
resultaten van een onderzoek naar de uitvoering geven geen reden dit te veranderen, en Water Natuurlijk wil
daarom dat het waterschap ook de komende jaren blijft aansluiten bij het kwijtscheldingsbeleid van de
gemeenten in ons werkgebied.
Sinds enkele jaren studeert de Unie van Waterschappen op een nieuw belastingstelsel. Binnen Waterschap
Drents Overijsselse Delta zijn de meningen verdeeld, maar er lijkt toch meer draagvlak te komen voor een
benadering die niet alleen rekening houdt met de belangen van boeren en bedrijven, maar mee ruimte geeft
aan principes als ‘de vervuiler betaalt’.
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5. Ruimtelijke waterordening
Grondgebruik vraagt om passend waterbeheer
Waterbeheer en grondgebruik zijn nauw met elkaar verbonden. Met het steeds intensiever wordende grondgebruik is het van belang een juiste balans te vinden als het gaat om het waterpeil. Vooral de verschillende
belangen van landbouw en natuur vragen om een zorgvuldige afweging. Natuur mag geen nadeel ondervinden
van de nabijgelegen landbouwactiviteiten.
Vooral in de meer stedelijke gebieden vraagt waterberging meer ruimte. Daarbij is bekend dat de aanwezigheid
van water de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.
Om antwoorden te geven op deze uitdagingen vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat ‘natuurlijk peilbeheer’
vaker wordt toegepast. Daarbij moet tegelijkertijd de omvang van de peilgebieden groter worden. Het vasthouden van gebiedseigen water (regen- of kwelwater) draagt bij aan duurzaam waterbeheer.

Water Natuurlijk wil











dat bij ruimtelijke ordening en bij de wijze van bouwen rekening gehouden wordt met overstromingsrisico’s, wateroverlast en watertekort
samen met de agrariërs nagaan op welke wijze landbouw en natuur in een gebied elkaar kunnen
versterken
grotere peilgebieden, waarmee een beter leefgebied van dieren en planten kan ontstaan (minder barrières
als waterkeringen en dammen)
natuur- en recreatiegebieden inzetten als bergingsgebied, waterbergingsgebieden inzetten als natuur- en
recreatiegebied
ook gebieden die niet in de Kaderrichtlijn Water voorkomen beschermen
streven naar een flexibel (zomer- en winter)peil, waardoor duurzaam waterbeheer het uitgangspunt vormt
voor natuurlijk peilbeheer
dat water in steden en dorpen een bron vormt van biodiversiteit, gezondheid, groen, schaduw, plezier en
ontspanning
natuurvriendelijke oevers
de watertoets als instrument blijven hanteren bij gebiedsontwikkelingen, herstructureringsprojecten en
andere ruimtelijke ontwikkelingen
voldoende schoon water voor waterafhankelijke natuurgebieden, door ze met elkaar te verbinden of door
gebiedseigen water vast te houden
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De Omgevingswet biedt nu al kansen
De Omgevingswet wordt in 2021 van kracht. Water Natuurlijk ziet hier een kans om lokale en regionale
accenten op het gebied van duurzaam waterbeheer aan te brengen. De digitalisering van het omgevingsloket
vormt hiervoor een uitgelezen moment. Dit is noodzakelijk om te komen tot een goed leefklimaat voor mens,
dier en plant. Samenwerken met andere overheden zoals gemeenten en provincies vormt hierbij de basis.
Waterschappen hebben hierin vaak niet het voortouw. Vanuit waterkwaliteit en waterkwantiteit moet de rol
en taak van de waterschappen voldoende urgent worden bij die andere overheden.

Water Natuurlijk wil daarom



vooruitlopend op de Omgevingswet met provincies, gemeenten en lokale initiatieven integraler en
gebiedsgericht werken. Daarvoor moeten gebiedsbudgetten beschikbaar komen
dat bij de inrichting van de digitale omgevingsloketten voldoende ruimte blijft om lokale en regionale
accenten te leggen

Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
Veel projecten van het waterschap zijn langlopende projecten, waarin nauw wordt samengewerkt: met
provincie en gemeenten, met organisaties als Landschap Overijssel, Drents Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer, met de sportvisserij en lokale of regionale belangengroepen. Bij veel van die projecten is mede
dankzij Water Natuurlijk veel aandacht voor natuur en landschap (geweest). De integrale en bewezen
succesvolle aanpak van de voorbeelden hieronder willen we de komende jaren blijven gebruiken.


de inrichting nationaal park Dwingelerveld



het herstelproject Reestdal



projet Engelgaarde (bij Meppel)



de blauwgroene gordel Zandwetering tussen Deventer en Olst



de inrichting van de Vecht als een veilige halfnatuurlijke laaglandrivier



de herinrichting van de Buldersleiding



verschillende Watererfgoed-projecten
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6. Waterveiligheid
Veilige en betrouwbare bescherming tegen wateroverlast
De zorg voor waterveiligheid tegen overstromingen en wateroverlast is van cruciaal belang. Dijken en kades
langs de kust en langs de grote rivieren moeten betrouwbaar zijn. Dat betekent in ieder geval dat ze goed
onderhouden moeten worden. Klimaatverandering, bodemdaling en economisch landgebruik stellen telkens
nieuwe eisen aan de waterkeringen. Naast deze veiligheidseisen is er ook de zorg voor voldoende zoetwater.
Water Natuurlijk vindt dat er aan de kwaliteit van de waterkeringen geen concessies gedaan kunnen worden.
En als er maatregelen genomen moeten worden dan is Water Natuurlijk van mening dat tegelijkertijd landschappelijke verbeteringen moeten worden gerealiseerd. Daarmee gebruiken we ‘veiligheid’ als aanjager voor
verbeteringen aan de leefomgeving. Samen met (dijk)bewoners, natuur- en landschapsbeheerders ontwikkelen
we zo mooie en duurzame landschappen.
Meebewegen met de natuur beschermt ons tegen droogte, hitte, extreme neerslag en bodemdaling. Met
klimaatbuffers, ruimte voor de rivier en anticiperen op een verdergaande klimaatverandering maken we
Nederland veiliger. Dat vraagt een robuust watersysteem, een systeem dat op die veranderende omstandigheden flexibel inspeelt.

Water Natuurlijk wil










waterberging in de stedelijke omgeving aangrijpen om de biodiversiteit te vergroten
het waterpeil in veengebieden hoog houden om verdere bodemdaling te voorkomen, en de enorme
CO2-uitstoot van veenweidegebieden te verminderen
ecologisch en landschappelijk verantwoord inrichten en beheren van dijken
dat nieuwe veiligheidsnormen binnen de gestelde termijn zijn gerealiseerd
dat de risico’s zijn geanalyseerd voordat er planontwikkeling van bouwprojecten plaatsvindt
dat rampenplannen, oefeningen en goede voorlichting onlosmakelijk horen bij voorbereiding en preventie
meerlaagse veiligheid: compartimentering beperkt de gevolgen van overstromingen en wateroverlast
samenwerken met andere waterbeheerders zodat problemen al bij de bron kunnen worden aangepakt:
bovenstrooms en in boezemwatersystemen
voldoende waterberging om overstromingen en wateroverlast beheersbaar te maken
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Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
Zeker in de stad is het aanpassen van een dijk heel ingrijpend. In Zwolle zijn de bewoners en andere
betrokkenen in de buurt van de dijk zeer nauw betrokken bij de manier waarop de waterveiligheid ook in de
toekomst wordt gegarandeerd, met een goede inpassing in het landschap, behoud van het karakter van het
gebied, de natuurwaarden en aandacht voor recreatiemogelijkheden.
Het veengebied dreigt steeds verder in te klinken. Water Natuurlijk is blij dat het waterschap samen met de
provincie Overijssel is gestart met onderzoek naar de beste maatregelen in ons gebied om het tij te keren.
Water Natuurlijk zet in op een hoog waterpeil om zo de enorme CO2-uitstoot tegen te gaan, ons bijzondere
veenlandschap te beschermen en maatschappelijke kosten te voorkomen. Denk aan verzakkende wegen,
kabelbreuken, wegzakkende tuintjes of rottende heipalen.
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7. Verduurzaming, grondstoffen en energie
Waterschappen dragen bij aan de verduurzaming van
Nederland
Waterbeheer vergt veel energie. Het energieverbruik van gemalen en van waterzuiveringen is hoog. Maar ook
ontsnappen er broeikasgassen uit de rioolwaterzuivering. Tegelijkertijd produceert waterbeheer veel grondstoffen: maaisel van taluds en bermen, slib van waterzuiveringsinstallaties, fosfaat en andere mineralen.
Water Natuurlijk vindt dat waterschappen een bijdrage moeten leveren aan verduurzaming van hun werkzaamheden. Onderzoek naar innovaties om te komen tot energiezuinige en schonere zuiveringstechnieken zijn
daarbij noodzakelijk. Het gebruik van zelf opgewekte energie heeft de voorkeur boven het inkopen van duurzame energie. Dit alles kunnen de waterschappen niet alleen. Zo leidt samenwerken met energiebedrijven en
energiecoöperaties tot andere vormen van duurzame energiewinning. Als het gaat om grondstoffen uit het
waterzuiveringsproces vormt innovatie het sleutelwoord.
Omdat lokaal en regionaal er verschillen zijn zal ook de aanpak per gebied anders moeten zijn. Wel behoort er
gewerkt te worden vanuit de gehele keten. Water Natuurlijk vindt dat levenscyclusanalyse, de Trias Energetica
en de Ladder van Lansink hiervoor als uitgangspunten gehanteerd moeten worden.
Maaisel en slib kunnen worden omgezet tot biogas, water kan koude of warmte leveren, mineralen zoals
fosfaat kunnen worden gewonnen zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Op die manier dragen ook de
waterschappen bij aan een circulaire economie en de energietransitie. En uiteraard geven waterschappen zelf
het goede voorbeeld. Waterschappen kopen maatschappelijk verantwoord en honderd procent duurzaam in.
Water Natuurlijk wil daarbij helder en transparant zijn. Zo behoren contracten te voorkomen dat er dubbeltellingen optreden bij energiebesparing, CO2-reductie en duurzame energieopwekking. En natuurlijk mag het
(publieke) geld van de waterschappen niet worden gebruikt voor investeringen om bedrijven aan hun
wettelijke verplichtingen te kunnen laten voldoen.

Water Natuurlijk wil







dat waterschappen alle maatregelen nemen die minder kosten dan 100 europer ton vermeden
CO2-equivalent, voor zover dit niet ten koste gaat van het hergebruik van grondstoffen
vermindering van energieverbruik bij het zuiveringsproces en opwekking van duurzame energie. Dit
gebeurt vanuit het zuiveringsproces of op de terreinen van de waterschappen
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
fosfaat en andere mineralen terugwinnen, en onderzoek of er nog meer grondstoffen (zoals zware
metalen, eiwitten en stikstof) teruggewonnen kunnen worden
onderzoek naar innovaties om te komen tot schonere en energiezuinige zuiveringstechnieken
alginaat, algen, biopolymeren en cellulose winnen of produceren
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onderzoek naar de toepassing van warmte en koude uit rioolwater en effluent
onderzoek naar de mogelijkheden van waterkracht en hydrothermie
dat waterschappen maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkopen

Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
Naar aanleiding van een motie van Water Natuurlijk heeft het waterschap de ambitie uitgesproken om al in

2025 energieneutraal te zijn. Alles wordt in het werk gezet om dat ook echt te realiseren: met duurzamer
inkoop, met zonnepanelen, met participatie in een windmolen in het eigen gebied. Er lopen pilots met
Thermische Energie Afvalwater (TEA) en onderzoek naar Thermische Energie Oppervlaktewater (TEO)
Naar aanleiding van een motie van Water Natuurlijk heeft het waterschap zich aangesloten bij de

Statiegeldalliantie. Die pleit voor invoering van statiegeld voor plastic flesjes, om zo vervuiling van water en
landschap door plastic zwerfafval tegen te gaan.
Er is constante aandacht voor het implementeren van duurzaamheid in beleid en uitvoering onder de titel
DUURZAAM DOEN. Daarbij is er ook aandacht voor de sociale kant van duurzaamheid, dus meer inzetten
om stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het waterschap te laten werken.
Duurzaamheid is niet iets extra’s, maar hoort er inmiddels gewoon standaard bij.
In de bedrijfsvoering van het waterschap wil Water Natuurlijk ruimere aandacht voor duurzaamheid: naast
duurzaam inkopen ook een Fair Trade waterschap worden. Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder
eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Dat past bij het in december
2016 door de waterschappen mede ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).
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8. Iedereen waterbewust
Kennis over de afhankelijkheid van water vergroot draagvlak
Waterbeheer is niet alleen belangrijk op het platteland, maar ook in dorpen en steden We vinden het vanzelfsprekend dat er altijd voldoende schoon water uit de kraan komt. En dat we beschermd zijn tegen overstromingen en wateroverlast. We realiseren ons onvoldoende dat we kwetsbaar zijn voor overstromingen, voor
vervuiling en voor verdroging, en dat investeringen in waterbeheer een cruciale rol spelen bij onze veiligheid en
voor de kwaliteit van onze leefomgeving.
Water Natuurlijk vindt dat educatie en voorlichting een belangrijke rol spelen bij de bewustwording van
inwoners over de noodzaak van waterbeheer. Maar ook dat iedereen zelf een rol kan spelen in het tegengaan
van effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld door watervriendelijke tuinen te maken en een regenton te
plaatsen. Voorlichting en educatie moeten samen met de andere overheden (vooral gemeenten) worden
opgepakt. Hiermee wordt bereikt dat wij minder kwetsbaar worden voor de gevolgen van klimaatverandering.
Samen met gemeenten werken waterschappen aan waterberging in dorpen en steden: pleinen, parken en
parkeergarages kunnen ook worden gebruikt als plek waar bij wateroverlast het teveel aan water tijdelijk
wordt opgeslagen. En op het platteland vindt een vergelijkbare samenwerking plaats met grondeigenaren
en beheerders van natuur- en recreatiegebieden.

Water Natuurlijk wil








voorlichting en educatie over waterbeheer, samen met andere overheden
voorlichting over wat niet in het riool gestort mag worden en welke bestrijdingsmethoden in de tuin
kunnen worden toegepast
voorlichting over wat inwoners zelf kunnen bijdragen aan de veranderingen van het klimaat en het
klimaatbestendig maken van hun huis of wijk: vergroening van daken, tegels uit de tuin, ontkoppelen
van het riool van regenwaterafvoer
educatie op scholen over water en waterbeheer
de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving verbeteren door recreatieve voorzieningen
in, om en bij waterpartijen
samen met gemeenten maatregelen treffen om wateroverlast tegen te gaan

Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
De subsidieregeling Klimaatactieve stad voor projecten die inspelen op de klimaatverandering in steden
en dorpen. Buurtverenigingen en wijkinitiatieven kunnen een bijdrage krijgen van maximaal 5.000 euro. Dat
geldt ook voor bedrijven en instellingen. Zo krijgt een van de belangrijkste agendapunten van Water Natuurlijk
vorm.
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Aandacht voor educatie en voorlichting is een vanzelfsprekendheid in Waterschap Drents Overijsselse
Delta. Water Natuurlijk draagt daar zelf ook aan bij met een uitgebreide website, nieuwsbrief en aanwezigheid
op social media.
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9. Water is ook economie
Sluiten van waterketens draagt bij aan efficiënt gebruik
Water gebruiken we op verschillende manieren. De land- en tuinbouw gebruikt vooral water voor de gewassen,
waterleidingbedrijven voor de productie van drinkwater, en de industrie voor onderdelen in het
productieproces. Innovaties moeten leiden tot een doelmatig en efficiënt watergebruik. Het sluiten van
waterketens draagt hieraan bij. Daarmee wordt voorkomen dat (vuile) lozingen via het riool plaatsvinden en
dat koelwater in oppervlaktewateren en het grondwater terecht komt.
Wat Water Natuurlijk betreft krijgen gezamenlijke investeringen in innovaties met de agrarische sector en het
bedrijfsleven hoge prioriteit.

Water Natuurlijk wil




de doelen uit de Kaderrichtlijn Water realiseren
samen met gebruikers waterketens/waterkringlopen sluitend maken. Hiermee stimuleren we het
hergebruik van water in de industrie en de land- en tuinbouw
dat waterschappen het voorbeeld geven als het gaat om sluitende waterketens

Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
Het zuiveren van afvalwater kost geld, maar kan ook iets opleveren. Zo pleit Water Natuurlijk al jaren voor het

terugwinnen van fosfaat, een stof die belangrijk is voor de landbouw maar wereldwijd steeds schaarser
wordt. Het gebeurt nog te weinig, maar er wordt wel geëxperimenteerd met slimme manieren om stoffen terug
te winnen. Dat wil Water Natuurlijk de komende jaren voortzetten.
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10. Het waterschap is van ons allemaal
Inwoners betrekken is de normaalste zaak
Waterschappen zorgen voor droge voeten en voor schoon water. In het werkgebied van een waterschap
wonen mensen, zijn ondernemers actief, en genieten recreanten van de landschappen en de (water)natuur.
Het waterschap is een overheidsorgaan. Daar hoort ook het afleggen van verantwoording bij.
Water Natuurlijk vindt dat de waterschappen inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, gemeenten en provincies bij hun werk moeten betrekken. Daarbij gaat het niet alleen om het maken van plannen, maar ook om
de manier waarop die plannen tot uitvoering komen. Inwoners, (agrarische) ondernemers en medeoverheden
weten als geen ander wat er in hun directe omgeving gebeurt. Water Natuurlijk vindt dat zij betrokken moeten
zijn bij het nemen van maatregelen om te komen tot de beste duurzame oplossing met oog voor natuur, milieu
en landschap. Alleen op die manier komt ieders (maatschappelijk) belang op een goede manier tot zijn recht.
Daaraan is onlosmakelijk verbonden dat waterschappen ook verantwoording afleggen over de manier waarop
ze die belangen afwegen, welke besluiten ze nemen en hoe het waterschap die besluiten uitvoert.
Om die redenen betrekken de fracties van Water Natuurlijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties bij hun werk. Ze publiceren over hun activiteiten en hun overwegingen om tot standpunt te
komen.
Waterschappen hebben democratisch gekozen besturen. Water Natuurlijk vindt daarbij het systeem van
geborgde zetels en de verplichte vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur achterhaald. Voor een eerlijke
democratische vertegenwoordiging moeten de geborgde zetels zo spoedig mogelijk opgeheven worden.

Water Natuurlijk wil dat







bestuurders van waterschappen actief samenwerking met inwoners, (agrarische) ondernemers en
natuurorganisaties zoeken
inwoners en ondernemers een belangrijke rol spelen bij het monitoren van de waterkwaliteit
waterschappen de uitslagen van stemmingen publiceren
inwoners en ondernemers daadwerkelijk iets merken van de uitvoering van de activiteiten van een
waterschap
waterschappen binnen noodzakelijke regels en randvoorwaarden inwoners en ondernemers zo breed
mogelijk faciliteren
bestuurders en medewerkers van de waterschappen en van de aan de waterschappen gerelateerde
organisaties zich houden aan integriteitsregels
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Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
Er is een veel grotere openheid van het waterschapsbestuur, een van de bestuurlijke wensen van Water
Natuurlijk: er zijn geen besloten commissievergaderingen meer, en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
worden via internet uitgezonden (en kunnen ook achteraf worden bekeken).
Zo mogelijk nóg belangrijker is dat het waterschap bij de uitvoering meer dan ooit de verbinding met de

omgeving zoekt: bewoners worden vroegtijdig betrokken bij de projecten die het waterschap moet uitvoeren
in het werkgebied. Een voorbeeld zijn de zgn. dijkdenkers bij de aanpak van de stadsdijken in Zwolle en de dijk
bij Olst.
Er wordt geëxperimenteerd met innovatieve manieren van aanbesteden, onder meer bij de Stadsdijken in
Zwolle. Door eerder samen te werken met de markt wordt –zo is de verwachting- een beter resultaat bereikt
tegen lagere kosten en met tevredener inwoners.
In Drents Overijsselse Delta is een auditcommissie ingesteld, maar Water Natuurlijk wil wil dat het waterschap
een bredere, externe controle mogelijk maakt. Daarom blijft Water Natuurlijk pleiten voor een

onafhankelijke rekenkamer 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.
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11. Toekomstbestendig en innovatief
Innoveren voor nu en in de toekomst
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van mensen, dieren en planten.
Overmatige hitte in steden en dorpen vormt een gevaar voor de gezondheid, wateroverlast kan leiden tot
enorme schade. Samenwerking is nodig om de effecten van klimaatverandering te verminderen.
Om waterveiligheid te garanderen is innovatie noodzakelijk. Duurzaam waterbeheer vraagt om nieuwe
oplossingen voor nieuwe problemen. Experimenteren met nieuwe technieken, samenwerkingsvormen,
financiering en het delen van verantwoordelijkheid horen daarbij.

Internationaal kennis uitwisselen
Klimaatverandering en water houden zich niet aan grenzen. Leren van anderen en samenwerken moet zich
dus ook niet beperken tot de grenzen van het waterschap: nationaal en internationaal moeten de gezamenlijke
waterschappen daarom structureel hun kennis en expertise delen, en open staan voor innovaties uit andere
gebieden in de wereld.

Digitalisering en data
De digitalisering van de samenleving brengt nieuwe kansen met zich mee: sturen met data en technologie kan
waterbeheer beter en eenvoudiger maken, en mogelijk kosten reduceren.
Tegenover de voordelen van verdergaande digitalisering staan ook risico’s: digitale systemen voor bijvoorbeeld
sluizen en gemalen mogen niet dusdanig kwetsbaar worden dat ze gevoelig worden voor cyber-aanvallen.
Water Natuurlijk vindt daarom dat het waterschap het belang van cybersecurity niet mag onderschatten, en
zeker op dit thema nadrukkelijk nationaal en internationaal de samenwerking moet zoeken.

Water Natuurlijk wil




inwoners stimuleren tot het aanleggen van watervriendelijke tuinen en hemelwaterafvoer loskoppelen van
het riool
in steden en dorpen klimaatbuffers aanleggen en beheren
onderzoek doen naar en experimenteren met kleinschalige oplossingen zoals zuivering door rietvelden in
woonwijken, alternatieve inzameling en verwerking van afvalwater, wijken loskoppelen van het riool, het
gebruik van grijs water
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nauwe samenwerking met gemeenten wat betreft het riool
nationaal en internationaal samenwerken om zo van elkaar te leren
verdere digitalisering van processen en systemen waarbij maximaal aandacht besteed wordt aan
cybersecurity

Waar we trots op zijn en de komende tijd verder aan willen werken in Drents Overijsselse Delta:
De focus van Waterschap Drents Overijsselse Delta bij internationale samenwerking ligt op Zuid-Afrika en

Burkina Faso. Die samenwerking past goed bij de meerjarenvisie van de (landelijke) Dutch Water
Authorities en de Sustainable Development Goals. Water Natuurlijk onderschrijft dit beleid niet alleen, maar wil
ook dat dit actiever opgepakt wordt en dat het beter op het netvlies staat bij het externe communicatiebeleid.
Doel van de Blue Deal van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de
gezamenlijke waterschappen is gezamenlijk internationaal nog meer waterexpertise in te zetten. Minister
Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vindt dat het zeker een taak van waterschappen is om in het buitenland actief te
zijn. Een steun voor ons standpunt dus.

Verkiezingsprogramma 2019-2023 Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

25

de groene stem in de waterschappen

Over Water Natuurlijk
Ontstaan
Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van verschillende recreatie-, natuur- en milieuorganisaties, en
is landelijk, én in Waterschap Drents Overijsselse Delta de grootste waterschapspartij.
In alle waterschappen maakt Water Natuurlijk deel uit van het algemeen bestuur, en in 18 van de 21 waterschappen is Water Natuurlijk ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.
Water Natuurlijk wordt overal gezien als een serieuze en betrouwbare partner bij het realiseren van duurzaam
waterbeheer.

Duurzaam waterbeheer als kernambitie
Duurzaamheid vormt voor Water Natuurlijk de kernambitie. Water Natuurlijk vindt dat we onze leefomgeving
zo moeten beheren dat ook toekomstige generaties er veilig en gezond gebruik van kunnen blijven maken.
Daarbij gaat Water Natuurlijk uit van de behoefte voor een evenwichtige en eerlijke ontwikkeling voor de
huidige bewoners, zonder die voor toekomstige generaties onmogelijk te maken. Duurzaam waterbeheer
betekent het toepassen van het voorzorgprincipe: voorkomen is beter dan genezen.
Dit principe is terug te voeren op eenvoudige regels als het gaat om de hoeveelheid water: vasthouden –
bergen – afvoeren. Ook bij het zuiveren geldt een eenvoudige principe: vervuiling bestrijden bij de bron –
scheiden – zuiveren. En ook bij het gebruik van water gaat het voorzorgprincipe op: besparen – hergebruiken –
verantwoord lozen. Deze eenvoudige regels vormen een leidraad, die onderhevig is aan een maatschappelijke
belangenafweging en lokale omstandigheden van de leefomgeving.
Water Natuurlijk is er voor het publieke belang. Duurzaam waterbeheer raakt immers iedereen.

Water Natuurlijk is een democratische vereniging
Water Natuurlijk is een vereniging waar iedereen lid van kan worden. Dat maakt niet alleen het werk van
Water Natuurlijk mogelijk, maar het betekent ook dat er meer democratische controle en zeggenschap is
over de vertegenwoordiging van de partij in de waterschapsbesturen, ook in de perioden buiten de verkiezingen. Water Natuurlijk is georganiseerd in regio’s. In iedere regio liggen meerdere waterschapsgebieden.
Zo kunnen leden bestuurders scherp in de gaten houden en kan iedereen van elkaar leren. En hoe meer leden,
hoe breder de beschikbare kennis is. Dat leidt tot een betere belangenafweging.
Water Natuurlijk zoekt nadrukkelijk samenwerking met mensen en organisaties die kennis hebben van
duurzaam waterbeheer of daarbij een rol spelen. Uiteraard zijn dat de organisaties die in 2008 aan de wieg
hebben gestaan van Water Natuurlijk. Maar ook met ‘groene’ agrariërs, onderzoekers, erfgoedbeheerders,
sportvissers, natuur- en parkbeheerders trekt Water Natuurlijk graag samen op. Iedereen heeft belang bij
duurzaam waterbeheer.
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Onze kandidaten

Meer weten over onze kandidaten?
Kijk op www.waternatuurlijkdodelta.nl/kandidaten
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