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Groene inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in zicht wil Water Natuurlijk graag het thema water onder 
de aandacht brengen. Teveel water, te weinig water, wateroverlast, vervuild water: water is 
bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en is een belangrijke voorwaarde voor onze 
dagelijkse behoeften: gezond voedsel, een groene omgeving, aantrekkelijke woonwijken, recreatie, 
bedrijven en gevarieerde natuur. 

Daarom is ruime aandacht voor water nodig. Die noodzaak wordt alleen maar groter met de 
toenemende druk op onze ruimte en klimaatverandering. Gemeenten kunnen een belangrijke rol 
spelen, bijvoorbeeld door water al vanaf het begin in de planvorming mee te nemen, en ruimte te 
geven aan slimme koppelingen. Samen met andere overheden zoals de waterschappen, maar ook 
met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook kunnen gemeenten hun inwoners 
stimuleren om hun straat of wijk te vergroenen en zo klimaatbestendiger te maken. 

Water verdient daarom een centrale plaats in de verkiezingsprogramma’s. Om de schrijvers van de 
verkiezingsprogramma’s in onze groene achterban te inspireren, hebben de twee fracties van Water 
Natuurlijk regio Oost dit document opgesteld. Met praktische tips over wat gemeenten kunnen doen 
om beter om te gaan met de uitdagingen rond water, en inspirerende voorbeelden.  

Meer weten? Op de laatste pagina staan de contactgegevens van de fracties van Water Natuurlijk 
Drents Overijsselse Delta en Water Natuurlijk Vechtstromen. We gaan graag in gesprek! 

 

Obe Brandsma,  
Fractievoorzitter  
Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta  

Jan Nicolaï, 
Fractievoorzitter  
Water Natuurlijk Vechtstromen 
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Natuurvriendelijk beheer van water en land 

Bijen, vlinders, planten, vogels en andere dieren zijn onmisbare 
schakels in ons ecosysteem. Verder verlies aan soorten kunnen we 
tegengaan door sloten, bermen en dijken natuurvriendelijker te 
beheren. Zo zorgen we voor herstel van de biodiversiteit. Schoon en 
levendig water met natuurvriendelijk beheer en flauwe oevers kan 
beter tegen een stootje zoals droogte of hitte. 

 

Suggesties voor actiepunten 

 Herstel van biodiversiteit en natuurwaarden is dringend nodig, zowel op het land als in en onder 
water. De gemeente neemt de komende vier jaar het initiatief voor meer groen in de stad en 
daarbuiten. Daarvoor sluit de gemeente zich aan bij het Deltaplan Biodiversiteit. Samen met 
boeren, burgers en andere overheden gaan we een netwerk van ecologisch beheerde bermen, 
oevers, akkerranden en dijktaluds vormen, waardoor we de groene groene longen creëren in het 
bebouwde gebied. 

 De gemeente gaat schuilplaatsen (bijv. `stapelmuurtjes’ van snoeihout) en verbindingen voor 
planten en dieren creëren, alsmede bloem- en kruidenrijke bermen, bijenlinten en overhoekjes 
inzaaien, waardoor met name kwetsbare vogel- en insectensoorten zich kunnen herstellen en 
blijvend terugkeren. Door deze aanpak te combineren met het plaatsen van nestkasten, kan de 
overlast van eikenprocessierups op natuurlijke wijze worden bestreden. De biodiversiteit wordt 
samen met burgers (citizen science) gemonitord. 
Gecombineerd met het plaatsen van nestkasten, draagt de aanpak op natuurlijke wijze bij aan 
afname overlast eikenprocessierups. 

 De gemeente als weg- en waterbeheerder deelt kennis en ervaring en werkt samen met andere 
gemeenten, het waterschap en de provincie bij versterken biodiversiteit en plaagbestrijding 
(bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop). Op die manier proberen we vanuit beheer meer te 
kunnen bijdragen aan versterken van de biodiversiteit. 

 De gemeente werkt aan goed maaibeheer van bermen en groeistroken. Minder maaien zorgt 
voor meer leven; de gemeente gaat laat en gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Bij het aan-
besteden van beheer wordt het keurmerk Kleurkeur van de Vlinderstichting verplicht gesteld. 
 

Inspirerende voorbeelden 

 Project Bloeiende bermen binden burgers en boeren in Ens: toename van biodiversiteit in het dorp door een robuust ‘lint’ in het 
landschap van bloeiende, insectenrijke bermen en diverse berm- en singelbeplantingen. 

 Diverse innovatieprojecten die extra steun krijgen van het Deltaplan Biodiversiteit, zoals Salland Biodivers: biodiversiteit 
terugbrengen, mensen bewust maken én laten zien dat biodiversiteit ontzettend leuk is. 

 Keurmerk Kleurkeur: een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer, ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting 
Groenkeur. 

 Broez: bevordering van de biodiversiteit in regio Twente door de aanleg van akkerranden voor een divers landschap vol met 
bloemetjes en bijtjes. 
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Betere waterkwaliteit 

Schoon en veilig water is belangrijk voor mensen om gezond te 
kunnen leven, wonen en werken. De waterkwaliteit verbetert als er 
minder zwerfafval, nutriënten (voedingsstoffen) en bestrijdings-
middelen in het water komen. Daarnaast moeten we voorkomen dat 
(micro)plastics en medicijnresten in het (riool)water komen, want het 
is nog niet goed mogelijk om deze stoffen uit het water te zuiveren. 

 

Suggesties voor actiepunten 

 De gemeente stapt over op groene alternatieven voor chemische onkruidbestrijding. Op deze 
manier dragen we bij aan het verminderen van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in ons 
grond- en oppervlaktewater. Hiermee helpen we drinkwatermaatschappijen, zodat zij mak-
kelijker schoon drinkwater kunnen leveren. 

 Op de gronden die de gemeente verpacht leggen we een verbod op het gebruik van glyfosaat. 
Daarnaast verpachten we geen gronden meer om te worden ingezet voor gewassen (bijv. lelies) 
waarbij veel bestrijdingsmiddelen worden ingezet. 

 We stimuleren de hoeveelheid waterplanten. Deze zuiveren het water en zijn goed voor vissen 
en andere waterdieren. 

 We meten de kwaliteit van ons water. Daarbij betrekken we ook burgers en scholieren, om hen 
bewuster te maken van het belang van schoon water in hun eigen leefomgeving.  

 We stimuleren het lokaal opvangen van regenwater in wadi’s en het afkoppelen van daken. 
Regenwater moet zoveel mogelijk in de grond worden opgenomen, zodat grondwater wordt 
aangevuld. Waar afkoppelen of lokaal bergen niet mogelijk is, realiseren we gescheiden riool-
systeem. Daarmee voorkomen we dat schoon regenwater naar de zuiveringen gaat.  

 Waar mogelijk nemen we riooloverstorten uit gebruik. Op deze manier voorkomen we 
problemen zoals stank, vissterfte, vuil in het oppervlaktewater en problemen met de ecologie 
rondom de overstort. 

 Als gemeente hebben we ons verbonden aan de ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’ die 
bedoeld is om het aantal medicijnresten in het water te verminderen. We gaan daarom zorgen 
voor meer communicatie over het inzamelen van medicijnresten zodat ze minder vaak door het 
toilet gespoeld gaan worden. 
 

Inspirerende voorbeelden 

 Week van Ons Water: allerlei acties rondom water en klimaat, van het vergroenen van tuinen tot fietsroutes om het belang van 
water over het voetlicht te brengen. 

 Zwerfafval voorkomen en opruimen: regelmatige opschoonacties van bermen en sloten 
 Meet je waterkwaliteit: regelmatig uitvoeren van stadswater-ecoscans om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het 

stedelijke water is. 
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Genieten van water en natuur 

Water is een belevenis: het verkoelt, je kunt er een hengel uitgooien, 
picknicken aan de oever, erlangs wandelen of fietsen, eraan wonen, 
werken, recreëren. Water is een belangrijke basis voor stads- en 
dorpsnatuur. In de afgelopen coronaperiode zijn we meer gaan 
wandelen en genieten van onze lokale natuur. We zijn ons weer 
bewust dat bewegen goed voor ons fysieke en psychische welzijn is. 

 

Suggesties voor actiepunten 

 Het waterschap maakt onderhoudspaden en dijken zoveel mogelijk toegankelijk voor 
wandelaars, fietsers, vissers en andere recreanten. Als gemeente willen we samen met het 
waterschap doorgaande wandelpaden en uitlooproutes aaneensluiten. Daarnaast gaan we 
samen zorgen voor meer routes en voorzieningen (bankjes, paden, vislocaties, oeverwanden 
voor ijsvogels, vogelkijk plaatsen) voor het genieten van water en natuur. 

 Het stedelijk gebied is voor het grootste deel verhard door wegen, parkeerplaatsen, pleinen, 
gebouwen en betegelde tuinen. Daardoor kan het regenwater dat op de stad valt nog maar in 
beperkte mate opgenomen worden door de ondergrond. Meestal wordt het regenwater 
afgevoerd via het riool waardoor het uit het zicht van de stadsbewoner verdwijnt en tijdens 
hevige regenbuien tot een overbelasting van het rioolstelsel of de zuivering kan leiden. Daarom 
gaan we meer mogelijkheden realiseren om regenwater bovengronds af te voeren. Dat maakt 
het water weer zichtbaar in de stad, het geeft verkoeling en het is in veel gevallen minder 
kostbaar dan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Tegenwoordig wordt vaak zelfs bij 
voorkeur een bovengrondse afvoer als hemelwaterafvoer gerealiseerd omdat het watersysteem 
dan zichtbaar wordt en foute aansluitingen voorkomen kunnen worden. Daarnaast is de ervaring 
dat bewoners minder geneigd zijn vervuilende handelingen zoals het wassen van de auto op 
straat te doen.  

 Als er voldoende ruimte is, kan een stedelijke waterloop voor regenwaterafvoer een aantrek-
kelijke toevoeging zijn aan de stad. Een stedelijke waterloop hoeft niet altijd opnieuw aangelegd 
te worden, maar kan ook onderdeel zijn van de reconstructie van een oude (natuurlijke) 
waterloop. De waterloop moet zo worden ontworpen dat deze aantrekkelijk blijft bij zowel hoge 
als lage waterstanden. 
 

Inspirerende voorbeelden 

 Nederlands Kampioenschap tegelwippen: vervangen (tuin)tegels door groen voor een aantrekkelijker en gezonder omgeving. 
 Waterplein Tiel: in droge tijden een speel- en ontmoetingsplek, in natte tijden een tijdelijke vijver om stortbuien te kunnen 

opvangen. 
 Groenblauwtwente: handige tips en maatregelen om huis en tuin water- en hitteproof te maken. 
 Diverse voorbeeldprojecten van groenblauwe netwerken voor veerkrachtige steden. 
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Klimaatverandering samen slim aanpakken 

Klimaatverandering leidt in Nederland tot meer zomerse en tropische 
dagen. Dit is voelbaar in stad en dorp. Waterschap en gemeente moeten 
ruimte maken en investeren in groen en water om de schadelijke 
effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte en 
hittestress, te bestrijden. Meer water en groen betekent minder airco´s. 
Samenwerking met inwoners en anderen leidt tot betere oplossingen. 

 

Suggesties voor actiepunten  

 De gemeente neemt klimaatadaptatie serieus. Wij willen meer bomen en water in onze 
stad/dorp(en) voor verkoeling. Waar mogelijk combineren we waterberging, extra groen met 
manieren om mensen te verleiden om meer te bewegen. Daarmee besparen we energie en 
gezondheidskosten. Een nieuw gebouwde wijk staat er tientallen jaren, daarom zijn duurzame 
keuzes hier extra belangrijk. We gaan in de omgevingsvisie vastleggen dat water (mede)sturend 
moet worden bij de inrichting van de stedelijke omgeving en het buitengebied.  

 We gaan bouwvoorschriften voor nieuwe woningen vaststellen die rekening houden met duur-
zaamheid, natuurvriendelijkheid, klimaatverandering en afkoppelen van regenwaterafvoer. 
Groene daken zijn een mooie vorm om meerdere doelen te combineren. 

 We gaan samen met het waterschap verkennen waar het mogelijk is om warmte uit de zuive-
ringen en het riool, alsmede verkoeling uit water kunnen gebruik om onze woningen van warmte 
en energie te kunnen voorzien. Hiermee kan worden bijgedragen aan de energietransitie. 

 Bij aanleg van nieuwe woonwijken willen we een gescheiden riool en voldoende, mede voor 
andere doeleinden bruikbare, waterberging realiseren. We zien zeker mogelijkheden om 
waterberging op leuke wijze te combineren met speelplekken voor kinderen. 

 Groene en gezonde schoolpleinen dagen kinderen uit om op nieuwe manieren samen te spelen 
en bewegen, het prikkelt hun fantasie, en leert hen over het belang van natuur. Dit werkt tijdens 
én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op hun concentratievermogen en de leerprestaties. 

 

Inspirerende voorbeelden 

 Duurzaam groenbeheer Noord-Brabant: samenwerking van 25 Brabantse organisaties en gemeenten om het gebruik van hun 
gronden te verduurzamen, met voorwaarden aan het gebruik, maar ook nieuwe aanpakken. 

 Bewonerscollectief groendaken: Zwolse wijkbewoners realiseren 11.000 m2 aan groene daken voor betere isolatie, 
biodiversiteitsherstel, afkoelen van de omgeving en een aantrekkelijker aanzicht. 

 Gezonde schoolpleinen en het nieuwe groene schoolplein van OBS Het Stadsveld uit Enschede. 
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Meer weten?  

Dit document is bedoeld als ‘groene’ inspiratie op het thema water in de gemeentelijke verkiezings-
programma’s 2022. Niet alles is op elke gemeente van toepassing, en niet alle onderwerpen worden 
hierin aangesneden.  
Is er behoefte aan verdieping of meer informatie? De fracties van Water Natuurlijk regio Oost zullen 
met alle plezier vragen beantwoorden. 

 

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta  
Obe Brandsma, fractievoorzitter 
06 4982 8921 
obe.brandsma@waternatuurlijk.nl 

Water Natuurlijk Vechtstromen 
Jan Nicolaï, fractievoorzitter 
06 4358 8570 
j.nicolai@vechtstromen.nl  

 
 

 

Overige contactgegevens  
www.waternatuurlijkdodelta.nl  
dodelta@waternatuurlijk.nl  
https://www.facebook.com/WNDODelta 
https://twitter.com/WNDODelta  

https://www.waternatuurlijk.nl/vechtstromen/ 
vechtstromen@waternatuurlijk.nl  
https://www.facebook.com/WNVechtstromen  
https://twitter.com/WNVechtstromen  

 
 

 

Abonnement nieuwsbrief  
Beide fracties geven ook een digitale nieuwsbrief uit, die op meer of minder regelmatige basis 
verschijnt.  
https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwsbrief/ https://www.waternatuurlijk.nl/vechtstromen 

/nieuwsbrieven  
 
 

 

Werkgebied  

  
 


