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1. Water Natuurlijk 
 
Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.  
In een waterrijk en vol land als Nederland is zo’n partij hard nodig. Water Natuurlijk 
werkt in het waterschapsbestuur aan veilig, gezond en schoon water met veel 
aandacht voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. En voor de mensen die 
er wonen en werken. Dat alles tegen betaalbare en vooral eerlijk verdeelde kosten. 
Ondertussen stimuleert Water Natuurlijk ook dat het waterschap zich ontwikkelt tot 
een duurzame, toekomstbestendige, open en transparante netwerkorganisatie. Een 
overheid die voorop wil lopen en de samenwerking opzoekt. Een overheid die 
stimuleert en faciliteert, maar zeker ook deskundig is en optreedt als dat nodig is. 
 
Water Natuurlijk zegt dat niet alleen, maar laat ook zien dat het kan binnen de 
randvoorwaarden van haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar waterbeheer. In dit programma 
beschrijven we voor de belangrijke thema’s in het gebied van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden hoe we dat doen en wat we de komende jaren van plan zijn. 
 
Belangrijke uitgangspunten: 

• Water is van levensbelang voor alles en iedereen; 

• Een goede waterkwaliteit en een robuust watersysteem zijn belangrijke randvoorwaarden 
voor de ontwikkeling van een gebied; 

• Voorkomen is beter dan genezen: dat wil zeggen water vasthouden of benutten waar het 
valt; schoon houden en zuinig gebruiken; 

• Voorkom afwenteling in ruimte en tijd en geld, los de problemen hier en nu op; 

• De vervuiler en de gebruiker betalen;  

• Werk met werk maken: nagaan of met slimme oplossingen meerdere doelen te 
combineren zijn; 

• Het waterschap is er voor de bewoners, de bedrijven en de natuur in het gebied;  

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de leidraad. Dat betekent dat het 
waterschap een voorbeeldfunctie heeft. Trefwoorden die daarbij horen zijn: eerlijk, 
integer, fatsoenlijk, verantwoord, betrouwbaar, sociaal, ethisch;  

• Informatie moet in principe voor iedereen openbaar en beschikbaar zijn.  

• Maatschappelijk verantwoord betekent: de ontwikkeling van een duurzaam en 
toekomstbestendig waterschap dat meerwaarde geeft voor je geld; 

• Maatschappelijk verantwoord betekent ook: maatschappelijk betrokken, oog hebben en 
kansen scheppen voor kwetsbare waarden, mensen, dieren en planten; voor het 
landschap en ons erfgoed, voor de beperkte ruimte en de leefkwaliteit. 

• Water is ook gewoon leuk. 
 
Water Natuurlijk heeft de afgelopen 10 jaar (2 bestuurstermijnen) deel uitgemaakt van het 
Dagelijks Bestuur. Daardoor hebben we veel resultaten kunnen behalen en hadden we 
invloed op de koers van het waterschap. Van een wat agrarisch getinte organisatie heeft de 
Stichtse Rijnlanden zich ontwikkeld tot een professioneel waterschap dat midden in de 
maatschappij staat en ook voor de bewoner van de stad aan het werk is. Die verandering in 
focus is echter nog niet klaar. Daar willen we graag mee doorgaan. 
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2. Schoon en gezond water 
 
Schoon en gezond water is voor mensen, dieren en planten een eerste 
levensvoorwaarde. Voor Water Natuurlijk is dit een belangrijk speerpunt. Gelukkig 
wordt het water steeds schoner, maar het moet en kan nog beter. Er komen nog te 
veel schadelijke stoffen in het water, uit verschillende bronnen. Ook zit er nog 
vervuiling uit het verleden in de waterbodem. Water Natuurlijk wil die meststoffen, 
bestrijdingsmiddelen, zware metalen, medicijnresten, plastics en al die andere 
probleemstoffen niet. In het belang van onszelf en onze kinderen. En het is ook een 
belangrijke Europese verplichting om voor 2027 de maatregelen uit te voeren om ons 
water schoon te maken. Daarvoor gaat Water Natuurlijk.  
 
Vervuiling van het water moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Water Natuurlijk bevordert 
dat het waterschap dat samen met anderen doet, zoals gemeenten, provincies, bedrijven, 
boeren en bewoners. In die samenwerking moet het waterschap een voortrekkersrol spelen. 
En dat samen doen begint bij weten waar het over gaat. Water Natuurlijk stimuleert dat het 
waterschap goed meet wat er aan de hand is en dit samen met de bewoners wordt gedaan. 
Zo wordt duidelijk welke maatregelen het beste helpen om het probleem op te lossen. 
 
Gezond water betekent water met veel verschillende soorten planten en dieren. Daarvoor is 
schoon water noodzakelijk, maar niet voldoende. Natuurvriendelijke oevers bieden plaats 
aan veel verschillende soorten planten zodat ook vissen, waterinsecten en andere dieren er 
beschutting kunnen vinden. Vispassages zorgen ervoor dat (trek)vissen stuwen en gemalen 
veilig kunnen passeren en zo voldoende leefruimte hebben.  
 
In het belang van schoon oppervlaktewater moet ook het rioolwater goed gezuiverd worden. 
Het gezuiverd rioolwater komt immers weer in het oppervlaktewater terecht. De 17 
rioolwaterzuiveringen van het waterschap doen nu al goed werk. Het afvalwater dat er uit 
komt, voldoet aan de normen. Maar er zitten na zuivering nog stoffen in het water zoals 
medicijnresten en microplastics. Ook hiervoor geldt dat voorkómen van vervuiling het beste 
is. Water Natuurlijk roept het waterschap op om samen met de ‘vervuilers’ zoals de 
zorgsector te zoeken naar innovaties. Een voorbeeld is het apart inzamelen of zuivering bij 
de bron zoals een ziekenhuis. Als het gaat om opsporen van vervuilers, kiest Water 
Natuurlijk voor een voortvarende aanpak. Goede handhaving is gebaseerd op educatie en 
voorlichting. Water Natuurlijk hecht aan het voorzorgprincipe: dat wil zeggen dat nieuwe 
(onbekende) stoffen vóór toelating goed gecontroleerd worden op hun effecten op drinkwater 
en het waterleven. 
 
Ook bevat het rioolwater stoffen die weer nuttig kunnen worden gebruikt. Cellulose, 
afkomstig van wc papier, kan gebruikt worden om isolatiemateriaal te maken. Rioolwater 
bevat ook warmte. Het waterschap werkt al samen met gemeenten, energiebedrijven en 
woningcorporaties om die warmte nog te kunnen benutten. Hergebruik van grondstoffen en 
bijdragen aan de energietransitie zijn belangrijke speerpunten van Water Natuurlijk. 
 
Overstorten van ongezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater zijn slecht voor de 
waterkwaliteit en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom is Water Natuurlijk er 
voor dat schoon regenwater in de grond zakt en niet in het riool komt. Zo voorkomen we 
overbelasting van het riool bij piekbuien en de riooloverstorten die daar het gevolg van zijn. 
En het helpt bij de aanvulling van het grondwater voor de drinkwatervoorziening. 
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Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• Er zijn in de afgelopen perioden veel natuurvriendelijke oevers en vispassages 
aangelegd;  

• Het succesvolle programma ‘Levendige Boerensloot’ is gestart waarin het waterschap 
boeren stimuleert langs de sloten extra maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te 
verbeteren door bijvoorbeeld uitspoeling van mest te voorkomen;  

• Het Convenant met de Utrechtse Fruittelers is onlangs verlengd. Het waterschap neemt 
samen met de fruittelers en andere partners maatregelen om vervuiling van water met 
o.a. gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Een voorbeeld daarvan is het project 
‘bezem door de middelenkast’ waarbij boeren en fruittelers oude verboden middelen 
gratis in kunnen leveren;  

• De stimuleringsregeling ‘water in de stad’ is van start gegaan. Die regeling ondersteunt 
gemeenten in het nemen van maatregelen voor de waterkwaliteit in de stad. En het 
verbetert de samenwerking tussen gemeente en waterschap; 

• Door onze inzet was De Stichtse Rijnlanden het eerste waterschap dat zich nadrukkelijk 
uitsprak vóór statiegeld door zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie, met als doel 
vervuiling met plastic te voorkomen. De ‘Plastic Whale’ is naar Utrecht gehaald om 
bewustwording van het probleem van plasticvervuiling in het water te vergroten;  

• Water Natuurlijk stimuleert dat het waterschap samen met de zorgsector onderzoekt hoe 
vervuiling van afvalwater met medicijnresten zo veel mogelijk kan worden voorkomen. 
Helemaal voorkomen lukt niet; de meeste medicijnresten komen na gebruik in het 
rioolwater. Daarom onderzoekt De Stichtse Rijnlanden samen met andere 
waterschappen wat de beste manier is om medicijnresten uit het water te zuiveren. Water 
Natuurlijk heeft hierop aangedrongen. Een proef op de rioolwaterzuivering in Houten is in 
voorbereiding; 

• In Utrecht bouwt het waterschap momenteel een nieuwe rioolwaterzuivering. Mede 
dankzij Water Natuurlijk is deze energiezuinig en zuivert het water beter dan de oude.  

 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Water Natuurlijk wil dat het waterschap samen met gemeenten en bewoners ervoor zorgt 
dat regenwater niet meer in het riool terecht komt. Riooloverstorten komen zo minder 
voor. De resterende riooloverstorten moeten zoveel mogelijk worden voorzien van een 
bezinkbassin om zo de ergste vervuiling te voorkomen als de overstort toch nodig is.  

• We willen dat het waterschap samen met boeren, burgers, gemeenten en andere partijen 
de waterkwaliteit verder gaat verbeteren. Samen meten maakt daar een belangrijk 
onderdeel van uit. Bewoners en bedrijven moeten door het waterschap worden betrokken 
bij monitoring van waterkwaliteit. Voor monitoring moet extra geld en capaciteit 
beschikbaar komen;  

• Water Natuurlijk wil dat het waterschap investeert in de aanpassing van 
rioolwaterzuiveringen om de kwaliteit van het afvalwater verder te verbeteren;  

• Water Natuurlijk geeft hoge prioriteit aan de aanpak van medicijnresten en microplastics 
binnen het waterkwaliteitsbeleid van het waterschap. Water Natuurlijk richt zich daarbij 
zoveel mogelijk op het voorkomen van de vervuiling, maar ook op extra zuivering van het 
rioolwater. Water Natuurlijk zet zich in voor een verbod op microplastics; 

• Water Natuurlijk vindt ook dat het waterschap een actieve rol moet spelen in het 
voorkomen van plastic zwerfafval. We zetten in op campagnes rond educatie, 
bewustwording en gedragsverandering bij consumenten en het aanspreken van de 
verpakkingsindustrie op hun ketenverantwoordelijkheid. Daarnaast zetten we in op het 
verwijderen van zwerfafval in oevers, watergangen en baggerslib. 

• Water Natuurlijk zet zich in voor hergebruik van het slib van onze rioolwaterzuiveringen. 
Samen met andere waterschappen moet De Stichtse Rijnlanden actief op zoek naar 
klanten voor de grondstoffen en de warmte die het waterschap uit het rioolwater kan 
halen; 
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• Boeren en burgers moeten makkelijker het goede kunnen doen, bijvoorbeeld door 
stimuleringsregelingen of beloning van goed gedrag. Water Natuurlijk wil dat het 
waterschap samen werkt met de provincie, andere overheden en de agrarische sector 
aan een duurzame, natuur inclusieve landbouw; 

• Water Natuurlijk wil de goede resultaten van proefprojecten uitrollen over het hele gebied 
van het waterschap. Zo moet natuurvriendelijk schonen van sloten regel worden. 
Bemestingsvrije zones langs het water zijn straks ook standaard;  

• Water Natuurlijk is voor een verbod op de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen in 
fruitteelt, landbouw én in de tuinen van onze inwoners. De stoep onkruidvrij maken met 
gif is niet langer acceptabel;  

• Water Natuurlijk wil dat het leefgebied voor planten en dieren verder wordt verbeterd 
door aanleg van vispassages en natuurvriendelijke oevers en door het aanbrengen van 
meer variatie in het water met bijvoorbeeld dood hout en takkenbossen;  

• Om de waterkwaliteit in de Kromme Rijn te verbeteren en de overlast te verminderen wil 
Water Natuurlijk alleen nog motorboten toelaten met een educatieve functie of een 
beheerfunctie. Kanoërs en roeiers zijn van harte welkom. Ook voor andere wateren 
waarvan de waterkwaliteit nog onvoldoende is, wordt het varen met motorboten aan 
banden gelegd.  
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3. Water en natuur 
 
Water Natuurlijk komt op voor de belangen van de natuur. Wij komen op voor de 
ijsvogel, de otter, de bittervoorn, de modderkruiper. En ook voor de gele lis, de 
dotterbloem, de libellen en dagvlinders. Voor onze natuurgebieden en voor het groen 
in de buurt. In natuurgebieden en stadsparken kan water worden vastgehouden. Zo 
ontstaat er een buffer voor droge tijden. Water Natuurlijk wil dat water bijdraagt aan 
een mooie en prettige leefomgeving. Een natuurlijk watersysteem is klimaatbestendig 
en robuust met veel verschillende soort planten en dieren. Dat is voor Water Natuurlijk 
erg belangrijk.  
 
Het belang van water voor de Nederlandse natuur is groot. Andersom kan de natuur ook het 
waterbeheer helpen. Natuur levert schoon water en kan fungeren als waterbuffer bij 
piekbuien. Veel planten- en diersoorten zijn de afgelopen jaren qua populatie achteruit 
gegaan. De biodiversiteit staat onder druk. Zo’n 60-70% van de insecten is verdwenen. 
Water Natuurlijk wil deze achteruitgang stoppen en ombuigen naar (water)natuurherstel.  We 
willen natuur-  en landbouwgebieden inzetten om meer water vast te houden waar het valt. 
Om dat te bereiken moet de aandacht voor natuur en ecologie binnen de organisatie van het 
waterschap een nadrukkelijker plaats krijgen.  
 
De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de versterking van meer dan 50 kilometer 
Lekdijk. Veiligheid is leidend, maar wat Water Natuurlijk betreft zijn ecologie en 
duurzaamheid daarbij ook absolute topprioriteiten. Laten we deze kans aangrijpen om de 
flora en fauna op en langs de dijk ook te versterken. Uiterwaardennatuur is internationaal 
gezien zeldzaam en zeer waardevol. De dijkversterking biedt kansen om de natuur in de 
uiterwaarden uit te breiden en te versterken.  
 

Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• De Lekdijk is een bloemrijke dijk geworden. Het was de wens van Water Natuurlijk om de 
dijk ook voor dit doel te gebruiken. Het maaibeheer is aangepast zodat er een grotere 
diversiteit aan planten ontstaat. Dat maakt de dijk sterker en daar profiteren ook insecten, 
vlinders en vogels van;  

• Het  waterschap heeft samen met andere partijen in het Kromme Rijn gebied de Bee 
Deal heeft ondertekend, met als doel het verbeteren van de leefomstandigheden voor de 
bijen; 

• In de polder Blokhoven is een prachtige waterberging gerealiseerd waar een grote 
rijkdom aan planten en dieren is ontstaan; 

• Het waterschap heeft het burgerinitiatief voor het inrichten van een weidevogelreservaat 
op het eiland van Schalkwijk mede mogelijk gemaakt; 

• Water Natuurlijk heeft er mede voor gezorgd dat er  een biodiversiteitsnotitie opgesteld is 
die ertoe moet leiden dat bij al het waterschapswerk biodiversiteit een vast 
aandachtspunt wordt. Verschillende proeven zijn gestart met ecologisch (maai-)beheer 
en (bagger)onderhoud van de watergangen en waterschapsterreinen. 

 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Biodiversiteit is voor Water Natuurlijk een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van 
alle projecten, bij uitbesteding van werk en bij verpachten van gronden; 

• Het beheer van de andere dijken in ons gebied (regionale keringen) wordt, net als de 
Lekdijk, ook natuurvriendelijk;  

• Het maaisel van (schouw)paden en taluds van dijken wordt afgevoerd en hergebruikt. 
Daarmee zet het waterschap gelijktijdig in op realisatie van bloemrijke randen, 
biodiversiteit langs watergangen (beleving) en het sluiten van de kringloop; 
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• Het beheer van de terreinen van de rioolwaterzuiveringen wordt nog natuurvriendelijker. 
Nazuivering van rioolwater in een helofytenfilter (rietmoeras) wordt waar mogelijk en 
zinvol toegepast;  

• Het waterschap gaat actief op zoek naar gebieden waar een natuurlijke klimaatbuffer kun 
worden gerealiseerd: natte natuur waarin water vastgehouden kan worden om 
wateroverlast te voorkomen. Kansen ligger er bijvoorbeeld bij Willeskop, Reijerscop en 
de Noordelijke IJsseloevers; 

• Schadelijke exotische planten en dieren worden bestreden, als dat zinvol is. Water 
Natuurlijk wil dat daar zo vroeg mogelijk mee gestart wordt, voordat een soort een plaag 
kan worden en inheemse kwetsbare soorten verdringt. Samenwerking met vrijwilligers 
van natuurorganisaties en recreanten wordt hiervoor benut;  

• Water Natuurlijk zal het waterschap vragen actief de samenwerking met de provincie te 
zoeken om de natuur in de uiterwaarden langs de Lekdijk verder te ontwikkelen. 
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4. Water in de stad 
 
De meeste mensen wonen en werken in de stad. Daar is het waterschap niet zo 
bekend, want de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor rioolaansluitingen, 
regenwaterafvoer en grondwateroverlast. Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk 
voor het water uit de kraan. Ondertussen zorgt het waterschap voor het dagelijkse 
waterbeheer, de zuivering van ons rioolwater, de kwaliteit van ons oppervlaktewater, 
het juiste waterpeil op elke plek voor elke functie in natte en droge tijden, veilige 
dijken en keringen, het onderhoud en bevaarbaar houden van de watergangen. Door 
de klimaatverandering wordt het werk van de waterschappen zichtbaarder en het 
belang van goed waterbeheer urgenter. Stad en platteland zijn verbonden via het water 
en de wensen van de een kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de ander. 
Het waterschap kan het niet alleen af kan. De zorg voor het water wordt steeds meer 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Het waterschap is de deskundige waterautoriteit die technische kunststukjes uithaalt. Water 
Natuurlijk wil dat het waterschap niet alleen met de grondeigenaren en bedrijven contact 
onderhoudt, maar ook dat het waterschap actief ook de samenwerking met bewoners 
opzoekt om het waterbewustzijn en de betrokkenheid bij het water te vergroten. Door de 
toenemende bebouwing wordt de ruimte steeds beperkter, terwijl de behoefte aan water, 
groen en waterberging toeneemt. Steeds meer zijn ook maatregelen in de stad nodig om de 
negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de positieve kanten van het 
water te ontwikkelen. Want water is ook om van te genieten. De wensen en ideeën van 
bewoners willen we zoveel mogelijk combineren met de opgaven en taken van het 
waterschap. Want bewoners kunnen zelf ook veel doen om het water schoon te houden en  
het regenwater op te vangen door bijvoorbeeld de tegels in de tuin te vervangen door groen.  
 
Water Natuurlijk verwacht dat een zichtbaar waterschap leidt tot meer begrip voor de keuzes 
en de kosten die het waterschap moet maken. Bovendien is het terecht dat de stad, waar 
relatief het meest wordt betaald aan waterschapslasten, ook meer gaat terugzien van alle 
inspanningen van het waterschap.  
 
Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• Uitbreiding van de regeling Kwaliteitsimpuls Water in de stad. Dat is een succesvolle 

regeling waar het waterschap gemeentelijke projecten meefinanciert die helpen de 

waterkwaliteit te verbeteren. De regeling wordt dankzij Water Natuurlijk in 2019 verbreed 

om ook projecten die de stad klimaatbestendig maken te stimuleren en meer gemeenten 

erbij te betrekken; 

• Water Natuurlijk heeft bevorderd dat de regeling Blauwe Burgerinitiatieven er is. Deze 
biedt subsidie voor bewonersprojecten die bijdragen aan het vergroten van het 
waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer. 

• Water Natuurlijk onderhoudt actief de verbinding met bewoners door aanwezig te zijn op 
publieksactiviteiten rond water en natuur en brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. 

 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Voortzetten van beide stimuleringsregelingen en het uitbreiden van de samenwerking 
van waterschap met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties die 
lokale initiatieven faciliteren; 

• Verder vergroten waterbewustzijn en bekendheid met het werk van het waterschap; 
bijvoorbeeld tijdens de Week van Ons Water (2 keer per jaar) en de Utrechtse 
Waterweek; 
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• Het waterschap wordt bekender, zichtbaarder en laagdrempeliger. Om dit te bereiken 
betrekt Water Natuurlijk waar mogelijk haar leden, betrokken organisaties en bewoners 
bij het werk in de fractie en bij de bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast publiceert het 
regelmatig over de besluitvorming door het waterschap, de actuele ontwikkelingen en 
activiteiten; 

• Het waterschap verbetert het contact met scholen en opleidingen om jongeren via 
waterlessen, stageplekken of trainee schappen te interesseren voor het waterbeheer. 
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5. Recreatie in, op en langs het water 
 
Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water is een belangrijk onderdeel 
van onze woon- en leefomgeving. Aan water is ook veel (cultureel) erfgoed verbonden. 
Een gevarieerde inrichting verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en van de 
natuur. Recreëren in, op en langs het water is populair en ontspannend en voldoet aan 
een groeiende behoefte. Water Natuurlijk zet zich er voor in dat het waterschap 
meewerkt om waar dat kan de wateren, dijken en onderhoudspaden voor recreatief 
medegebruik toegankelijk te maken. De waterkwaliteit zou zodanig goed moeten zijn 
dat je overal kunt zwemmen 
 
Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat ook vlakbij verstedelijkte gebieden goed bereikbare 
en toegankelijke groene gebieden zijn om te kunnen wandelen, fietsen, varen of vissen of je 
op een andere manier te ontspannen. Alleen als het om veiligheidsredenen of vanwege 
water- of natuurbeheer niet verantwoord is, zou dit ‘recreatief medegebruik’ beperkt moeten 
worden. Genieten kent grenzen; we willen niet dat het genieten van de één ten koste gaat 
van het genieten van de ander.  
 
In principe willen we dat overal veilig en verantwoord gezwommen kan worden. Water 
Natuurlijk zet zich in om meer zwemgelegenheid mogelijk te maken. Maar er blijft er altijd 
een eigen risico aanwezig en ook daar zijn we helder over. Aandacht ook voor de roeisport, 
die deels recreatief en deels in wedstrijdverband in sommige steden erg populair is. De 
roeisport stelt specifieke eisen aan watergangen en de omgeving. Veiligheid is een punt van 
zorg op de steeds drukker wordende roeiwateren, zoals het Merwedekanaal. En schaatsen? 
Er is een ijsprotocol om tijdelijk maatregelen te kunnen treffen die de ijsgroei en sterkte van 
het ijs bevorderen. 
 
De forten van de Hollandse Waterlinie en de vele historische waterwerken bieden mooie 
aanknopingspunten om het watererfgoed en het landschap beleefbaar te maken. Er zijn vele 
recreatieve routes, educatieve activiteiten en attracties waar het waterschap actief is. 
Water Natuurlijk wil  dat het waterschap de betrokkenheid, kennis en aanwezigheid van de 
recreant beter benut en stimuleert. Vissers en andere recreanten die het water opzoeken, 
zijn voor ons belangrijke extra ogen en oren in het veld.  
 
Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• Inrichting polder Blokhoven tot waterberging en inundatielandschap van Hollandse 
Waterlinie (heeft meerdere doelen: waterberging, educatie, cultuurhistorie, natuur); 

• Op verzoek van Water Natuurlijk is het waterschap met de gemeenten Utrecht en Bunnik 
in gesprek over het stimuleren van schone recreatie en het terugdringen van vervuilende 
(diesel en benzine)motorbootjes op de Kromme Rijn. 

 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Voldoende voorzieningen voor schone (ongemotoriseerde en elektrische) recreatievaart 
en beleid om schone boten te stimuleren en vervuilende dieselmotoren in toenemende 
mate te weren uit wateren met een natuurbestemming. Voor recreatie geldt het ja, mits 
principe. Burgers moeten kunnen beleven en genieten zonder schade, verstoring of 
overlast te veroorzaken; 

• Het waterschap beheert en onderhoudt veel erfgoed, dat met haar werk te maken heeft. 
Water Natuurlijk zet zich om dit beheer voort te zetten en het erfgoed voor het publiek 
toegankelijk te maken, in ieder geval voor zover het eigendom is van het waterschap 

• In 1122 is de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Dat is het begin van het 
geïnstitutionaliseerde waterbeheer in Nederland. Water Natuurlijk wil in 2022 900 jaar 
waterbeheer vieren, tezamen met Utrecht dat dan 900 jaar stadsrechten heeft; 
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• Het waterschap werkt mee aan initiatieven om water in de stad (groenvoorzieningen, 
waterpartijen) als beeldbepalend element te versterken, bijvoorbeeld door de ecologische 
verbinding met andere groenvoorzieningen en het buitengebied te verbeteren.  

• De inrichting van een ‘maatschappelijk meetnet waterkwaliteit’ kan op onze steun 
rekenen;  

• Het Merwedekanaal (nu nog in beheer bij Rijkswaterstaat) wordt op termijn overgedragen 
aan het waterschap. Water Natuurlijk wil dat er pro-actief wordt gehandeld om alle 
wensen en eisen een goede plek te geven.  

• Het waterschap werkt mee aan een haalbaarheidsstudie om in de polder Rijnenburg een 
roeibaan annex waterberging aan te leggen, die deel uitmaakt van de zgn. 
Klimaatbestendige Wateraanvoer; 

• We willen dat in samenwerking met gemeenten en belanghebbenden gedragsregels 
worden opgesteld om hinder, schade en overlast door onverantwoord vaargedrag te 
minimaliseren. 
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6. Voldoende water op het gewenste moment op de gewenste plek 
 
Waterbeheer en grondgebruik zijn nauw met elkaar verbonden. Afhankelijk van de 
functie en het moment is een hoger of lager waterpeil nodig. Om dat goed te regelen, 
zijn in de 13e eeuw waterschappen opgericht. Het waterschap zorgt voor het gewenste 
peil: de afvoer van overtollig water en de aanvoer in tijden van droogte. Met de 
groeiende bevolking, verstedelijking, intensivering van de landbouw en de natuur die 
steeds meer onder druk staat, is het waterbeheer steeds complexer geworden. 
Bodemdaling en klimaatverandering versterken dit. De oude werkwijze om 
peilbesluiten vast te stellen voldoet niet meer en leidt tot steeds hogere kosten, meer 
bodemdaling, versnipperde peilgebiedjes, verdroging van natuur en onnodige 
verspilling van zoetwater.  
 
Voor Water Natuurlijk is het helder dat het waterbeheer anders moet. Voor een duurzaam en 
toekomstbestendig waterbeheer moet niet meer de functie (landbouw, wonen, etc.) van een 
gebied allesbepalend zijn voor het steeds weer aanpassen van het peil. Het is niet langer 
vanzelfsprekend dat het waterpeil de bodemdaling volgt. We moeten slimmer met ons water- 
en bodemsysteem omgaan. Dat wil zeggen regen- of kwelwater vasthouden door het ter 
plekke te benutten of te laten infiltreren in de bodem in plaats het meteen af te voeren. Daar 
zijn mooie voorbeelden van, ook in stedelijk gebied. Soms simpel en kleinschalig, soms heel 
inventief en vaak gekoppeld aan zinvolle andere doelen. Natuurgebieden en groenzones 
lenen zich daar goed voor. Zij kunnen belangrijke klimaatbuffers vormen. Met een meer 
flexibel peil, meer ruimte voor water, een goede bodemstructuur (vanwege sponswerking, 
bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, onderdrukken plaaginsecten) en grotere peilvlakken 
wordt het watersysteem robuuster. Grotere peilgebieden leveren daarbij grotere 
leefgebieden op voor planten en dieren omdat er dan minder barrières zijn zoals 
waterkeringen, dammen etc. Door waterafhankelijke natuurgebieden goed met elkaar te 
verbinden is het makkelijker gebiedseigen water vast te houden. Daar hoort een 
natuurvriendelijke duurzame vorm van landbouw bij. Water Natuurlijk wil boeren en 
grondeigenaren daarin stimuleren. De samenwerking komt steeds beter op gang. 
 
In het veengebied ten westen van Utrecht en Nieuwegein is bodemdaling een steeds 
knellender probleem. Gebouwen en wegen scheuren en verzakken, houten heipalen gaan 
rotten, riolen, gas- en andere ondergrondse leidingen verzakken en breken, tuinen en 
kelders lopen onder, natuurgebieden verdrogen door wegzijging van water naar lager 
gelegen landbouwgronden etc. Ook leidt bodemdaling (= verbranden van het veen) tot veel 
CO2-uitstoot. Door lokale verschillen worden de problemen nog groter en moeten er steeds 
sneller en steeds duurdere maatregelen worden genomen om de schade te beperken. 
Inmiddels liggen de van nature laag gelegen natte natuurgebieden hoger dan de 
landbouwgronden erom heen. De toegenomen drooglegging heeft ook tot gevolg dat de 
weidevogels vrijwel zijn verdwenen.  
 
Water Natuurlijk wil snel een door alle partijen gedragen langetermijnvisie voor het 
veenweidegebied met maatregelen om de vicieuze cirkel te doorbreken. De verklaring 
‘Vertragen Bodemdaling’ en de regiodeal Groene Hart zijn goede eerste stappen. Met de 
pilots rond onderwaterdrainage komen agrariërs en anderen in beweging. Maar daar kan het 
niet bij blijven. Water Natuurlijk wil dat ook andere maatregelen en alternatieve rendabele 
vormen van landbouw onderzocht worden. En dat wordt nagedacht over andere teelten of 
een eventuele functieverandering. Dat vergt een gezamenlijke inzet van overheden, want 
zo’n proces heeft alleen kans van slagen op gebiedsniveau met alle betrokken partijen. 
Samen met agrariërs en samen met andere belanghebbenden. Bij nieuwe peilbesluiten 
neemt het waterschap in het vervolg alvast de CO2-uitstoot als apart aandachtspunt mee. 
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In het algemeen is er in Nederland voldoende zoet water beschikbaar. Dat is van groot 
belang voor de landbouw, de scheepvaart en de natuur. Maar ook voor de stabiliteit van 
dijken en de drinkwater- en de koelwatervoorziening van de elektriciteitscentrales zijn we als 
samenleving afhankelijk van dat water. In droge tijden wordt een eventueel tekort aan zoet 
water in West Nederland aangevuld door middel van de aanvoer van water uit Midden 
Nederland. De Stichtse Rijnlanden heeft daar een belangrijke rol in. In die gevallen treedt de 
zogenaamde  Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in werking; daarmee wordt extra 
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar Bodegraven en verder naar West Nederland 
geleid. Momenteel wordt de KWA uitgebreid tot KWA+ om aan de toenemende vraag te 
kunnen voldoen. Water Natuurlijk vindt het heel belangrijk dat de route en de inzet van de 
KWA+ onderdeel zijn van de strategie om klimaatbestendig te worden en dat behalve de 
landbouw ook de natuur ervan profiteert. De eerste fase is in 2021 afgerond, en de droge 
zomer van 2018 was al een eerste zware test. Voor Water Natuurlijk is het belangrijk om ook 
na te denken over een totaal andere watervoorziening van West Nederland of te leren leven 
met verzilting. Water Natuurlijk neemt het voorstel van de natuurorganisaties voor de 
Permanente Oostelijke Aanvoer’ (POA) serieus in de overwegingen mee. Wij willen ook 
verder kijken dan ons eigen beheergebied en voelen ons medeverantwoordelijk voor het 
herstel van de getijdenatuur in het Haringvliet en aan de viskraamkamers van de Rijn-
Maasdelta. Wij vinden het belangrijk dat die optie goed wordt onderzocht op doelbereik, 
risico’s en haalbaarheid. 
 
De uitvoering van de watertaken door De Stichtse Rijnlanden hangt nauw samen met de 
toekenning van functies en de ruimtelijke ontwikkelingen. Water als uitgangspunt meenemen 
in de ontwikkelingen en plannen voorkomt dat er later veel tijd, geld en moeite nodig is voor 
droge voeten, voldoende en schoon water. Het moet bij iedereen tussen de oren zitten dat 
waterschappen al aan de voorkant bij de planvorming betrokken moeten zijn. Wij zien voor 
het waterschap een actieve rol weggelegd in de ruimtelijke ordening. Als medeoverheid met 
een specifieke expertise kunnen het waterschap door samen te werken met provincie en 
gemeenten betere strategische gebiedsplannen ontwikkelen en meer maatschappelijke 
doelen combineren. Samenwerking en goede afspraken zijn daarbij cruciaal.  
 
Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• Verbrede aanpak bodemdaling; verbreding van de focus en niet alleen gericht op 
onderwaterdrainage: agrarische pilotprojecten zijn aangevuld met onderzoek naar 
effecten op broeikasgassen, bodemstructuur, biodiversiteit en alternatieve teelten; 

• Dankzij Water Natuurlijk is er een verbrede stimuleringsregeling Regionale 
samenwerkingsprojecten Water en Bodem; 

• Op verzoek van Water Natuurlijk is een zgn. Joint Fact Finding uitgevoerd om na te gaan 
of de Permanente Oostelijke Aanvoer van zoet water mogelijk een volgende stap kan zijn 
om de klimaatbestendige wateraanvoer nog effectiever in te kunnen zetten. 

• Dankzij een motie van Water Natuurlijk worden bij peilbesluiten de gevolgen voor de CO2 
uitstoot in beeld gebracht. 

 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Water Natuurlijk wil dat het waterschap zich richting provincies en gemeenten inzet om 
water als ordenend principe te hanteren bij gebiedsontwikkeling, 
herstructureringsprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingen. In Omgevingsvisies en 
omgevingsplannen worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van het watersysteem 
vanaf de ideevorming tot en met uitvoering en beheerfase een vast aandachtspunt. Het 
waterschap is goed betrokken in dat proces.  

• Vooruitlopend op de Omgevingswet gaat het waterschap met provincies, gemeenten en 
lokale initiatieven nog actiever inzetten op integraal en gebiedsgericht samenwerken, ook 
als het gaat om initiatieven van anderen.  
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• De Stichtse Rijnlanden zet in op de ontwikkeling van waterbergingsgebieden en 
klimaatbuffers in het landelijk gebied: iedere polder zijn eigen buffer. Waar mogelijk kan 
die buffer een natuurfunctie krijgen.  

• Water Natuurlijk streeft naar grotere (minder versnipperde) peilgebieden; 

• Ook zetten we ons in voor het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor het 
veenweidegebied resulterend in een plan van aanpak. We stimuleren de ontwikkelingen 
van nieuwe verdienmodellen in het veenweidegebied, bijvoorbeeld door een pilot met de 
inzet van CO2- credits;  

• Bij peilbesluiten worden de gevolgen voor klimaat en bodemdaling standaard 
meegewogen. 
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7. Veilige aantrekkelijke dijken 
 
Een van de belangrijkste taken van het waterschap is de zorg voor veilige dijken. 
Dijken en kades moeten betrouwbaar zijn en goed worden onderhouden. 
Klimaatverandering, bodemdaling en economisch landgebruik stellen telkens nieuwe 
eisen aan deze waterkeringen. Tegelijkertijd is de dijk een landschappelijk element 
waar veel mensen van genieten en dat veel kansen biedt voor ecologie. Water 
Natuurlijk staat voor veilige én mooie dijken. 
 
Water Natuurlijk zet in op veilige dijken met aandacht voor landschap, cultuurhistorie, 
recreatie en natuur. Maar hoogwaterveiligheid begint al eerder, met bovenstrooms water 
vasthouden en waterbergingen creëren (klimaatbuffers). Dit betekent ook dat rivieren waar 
nodig ruimte moeten krijgen. Voor de beleving en het historisch besef van Nederland 
Waterland zijn de karakteristieke waterschapswerken belangrijk. In 2022 vieren we 900 jaar 
waterbeheer in ons gebied. Niet toevallig loopt dit parallel aan de ontwikkeling van de stad 
Utrecht en van de wijde omgeving. 
 

Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• De Lekdijk is een bloemrijke dijk geworden. Het maaibeheer is aangepast zodat er een 
grotere diversiteit aan planten ontstaat. Het was de wens van Water Natuurlijk om de dijk 
ook voor dit doel te gebruiken. Dat maakt de dijk sterker en daar profiteren ook insecten, 
vlinders en vogels van;  

• Mede dankzij Water Natuurlijk is er bij de planvorming voor de dijkversterking veel 
aandacht voor cultuurhistorie, ecologie, duurzaamheid en de betrokkenheid van 
bewoners.  

 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Met klimaatbuffers, ruimte voor de rivier en anticiperen op klimaatverandering wordt 
Nederland veiliger. Meebewegen met de natuur beschermt de samenleving tegen 
droogte, hitte, extreme neerslag en bodemdaling. Dat levert een robuust watersysteem 
op. Meebewegen met de natuur maakt Nederland ook veiliger dan kiezen voor louter 
technische oplossingen. 

• De inrichting en het beheer van dijken zijn ecologisch en landschappelijk verantwoord. 
Bloemrijke dijken worden de nieuwe standaard. 

• Het waterschap besteedt meer aandacht aan bewustwording van burgers over 
waterveiligheid. De dijkversterking biedt daar unieke kansen voor.   

• Risicoanalyses vóór er planontwikkeling van bouwprojecten plaats vindt. 

• Wanneer bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma een robuuste oplossing duidelijk 
duurder is dan een eenvoudige, maar minder toekomstvaste oplossing, wil Water 
Natuurlijk dat het waterschap bij het Rijk pleit voor een ruimhartige bijdrage in de 
meerkosten. 

• Het participatietraject rond de Sterke Lekdijk resulteert in diverse projecten die 
meerwaarde kunnen hebben voor de natuur, recreatie, landschapskwaliteit en als het 
enigszins kan ook voor de andere wensen van omwonenden en belanghebbenden.  
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8. Klimaatverandering en toekomstbestendig waterbeheer 
 
Klimaatverandering heeft grote gevolgen: voor onze eigen veiligheid en gezondheid 
en die van de flora en fauna. Maar ook voor de economie, de leefomgeving en de 
dagelijkse activiteiten onder sterk wisselende weersomstandigheden. Er zijn 
verschillende soorten maatregelen om met de klimaatverandering om te gaan. Aan de 
ene kant maatregelen die verdere klimaatverandering moeten tegengaan zoals 
energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie). 
Verder zijn maatregelen nodig om de negatieve effecten door vergrote kans op 
overstromingen, watertekorten, extreme droogte, en hittegolven te verminderen 
(adaptatie). Vervolgens zijn er nog maatregelen waarmee we ons beter kunnen 
aanpassen (acceptatie). Het waterschap houdt zich met alle typen maatregelen bezig, 
maar niet met alle even intensief. Omdat het klimaat niet bij de grens stopt, vraagt dat 
om (internationale) samenwerking. 
 
Water Natuurlijk vindt het vanzelfsprekend dat het waterschap hoge ambitie heeft op het 
gebied van klimaatmitigatie. Dat past  bij de voorbeeldrol die de overheid heeft (zie hoofdstuk 
9).  
 
De adaptatiemaatregelen zijn voor het waterschap en de omgeving het meest zichtbaar en 
verstrekkend. Dit raakt aan de eeuwenoude kerntaken van het waterschapswerk: de zorg 
voor waterveiligheid tegen overstromingen, het peilbeheer, het bergen, aan- en afvoeren van 
water ten bate van natuur, landbouw, bebouwing en de overige functies. Aandachtspunten 
zijn ook de waterkwaliteit en de verstoorde balans in de natuur, want klimaatverandering leidt 
tot meer risico’s op blauwalgen, ziekten en plagen. De wateropgaven noodzaken tot een 
meer robuust watersysteem, dat we duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer noemen. 
Het is de kunst om de extra ruimte die nodig is slim te combineren met andere functies en 
doelen.  
 
Dat kan alleen door goed samen te werken. In steden en dorpen bestaat het risico van 
hittestress: hoge temperaturen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het 
waterschap kan samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden maatregelen treffen. De verkoelende eigenschappen van water en het vermogen 
om veel warmte op te slaan moeten beter benut worden. Duurzaam waterbeheer vraagt om 
slimme innovatieve oplossingen voor nieuwe en oude problemen, zoals klimaatverandering 
en bodemdaling. Experimenteren hoort er bij. De innovatie kan zitten in een nieuwe techniek, 
toepassing, financiering, samenwerkingsvorm (bestuurlijk) en 
verantwoordelijkheidsverdeling. Op grote én kleine schaal. Maar innovatie is geen doel op 
zich. Als iets al goed functioneert is dat natuurlijk prima. 
 
Voor een deel is ook acceptatie een goede strategie: accepteren dat er soms water op straat 
staat, dat mensen op het heetst van de dag de schaduw op moeten zoeken. En dat 
kwetsbare installaties beter niet in de kelder kunnen staan. Het is voor een belangrijk deel 
een kosten- en risico-afweging. Voor een deel ook het besef dat  nooit alle situaties kunnen 
worden voorkomen. Daarom is er voor noodsituaties in elk geval een adequaat 
calamiteitenplan en werkt het waterschap nauw samen met de andere overheden en de 
hulpdiensten. Goede communicatie en regelmatig oefenen horen daarbij.  
 
Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• Aanleg waterberging in de polder Blokhoven, die tevens de inundatie van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie zichtbaar maakt.  

• Mede dankzij de steun van Water Natuurlijk vervult het waterschap een actieve rol in de 
Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht, een samenwerkingsverband met 6 
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gemeenten, provincie en Veiligheidsregio Utrecht. In alle gemeenten is een quick scan 
klimaatstresstest uitgevoerd.  

• Water Natuurlijk heeft zich hard gemaakt voor de aanpak van bodemdaling. De urgentie 
is toegenomen door koppeling aan de CO2-reductiedoelstelling.  

 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• In samenwerking met gemeenten of bewoners gaat het waterschap natuurlijke 
klimaatbuffers of groene oasen in steden aanleggen; en ook andere kleinschalige 
oplossingen onderzoeken om steden klimaatadaptief te maken zoals afkoppeling van 
regenwater van het riool of gebruik van grijs water; 

• Meer combinatiemogelijkheden zoeken voor waterberging met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en met natuurontwikkeling;  

• Samenwerking tussen waterschap en gemeenten op het gebied van 
klimaatbestendigheid intensiveren; 

• Bij bewoners, woningbouwcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en 
projectontwikkelaars is breed bekend wat mogelijk is om wijk, woning en tuin 
klimaatbestendig te maken en het gebeurt ook steeds meer. Bij gebouwen met 
bijvoorbeeld  groene daken, gevels,  en met tuinen, wordt hemelwater waar het kan 
ontkoppeld van het riool. Water Natuurlijk wil dat het waterschap de partijen opzoekt en 
hun kennis benut. 

• Versnelling klimaatdoelstelling: Klimaatneutraal  in 2030. 
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9. Naar een circulair en duurzaam waterschap 
 
Dat waterbeheer duurzaam moet zijn, is voor Water Natuurlijk vanzelfsprekend. Als 
samenleving  moeten we zuinig zijn met de grondstoffen en de ruimte die we 
gebruiken. En voor ons ‘afval’ zoeken we een nuttige bestemming. Als het 
waterschapwerk uitbesteden dan wil Water Natuurlijk dat het waterschap hoge 
duurzaamheidseisen stelt aan de bedrijven die het werk uitvoeren. En duurzaamheid 
gaat ook over de keuzes die het waterschap maakt voor de eigen bedrijfsvoering en 
over de mensen die bij het waterschap werken.  
 
Waterbeheer vergt veel energie. Het grootste deel daarvan, meer dan 90%, wordt gebruikt 
voor het zuiveren van afvalwater. Het waterschap zet al vol in op het energiezuinig maken 
van de rioolwaterzuiveringen. Dat moet ook vooral doorgaan, maar water zuiveren zal veel 
energie blijven kosten. Bovendien vergen nieuwe technieken, bijvoorbeeld voor het 
verwijderen van medicijnresten, juist weer extra energie. Het waterschap zal dus ook in de 
toekomst een grootverbruiker van energie blijven. Maar het waterschap heeft ook veel 
kansen om zelf die energie duurzaam op te wekken. We hebben onze gebouwen, onze 
rioolwaterzuiveringsterreinen en onze dijken. Die kunnen ingezet worden voor het opwekken 
van duurzame energie zoals windenergie en zonne-energie. Water Natuurlijk streeft naar 
een energieneutraal waterschap in 2030. 
 
Naast  duurzame energie heeft het waterschap de maatschappij ook nog duurzame warmte 
te bieden. Aquathermie is de verzamelnaam voor warmtewinning uit afvalwater, 
oppervlaktewater en  drinkwater. Als het aan Water Natuurlijk ligt zoekt het waterschap actief 
de samenwerking op met o.a. gemeenten, woningcorporaties en inwoners om deze 
duurzame warmte te gaan benutten. 
 
Waterbeheer levert ook grondstoffen op, waaronder maaisel van oevers en watergangen en 
slib van waterzuiveringsinstallaties. Uit slib kunnen stoffen zoals fosfaat en cellulose worden 
teruggewonnen. Door vergisting van slib en maaisel kunnen we biogas maken. Het is 
belangrijk daarbij steeds de meest hoogwaardige vorm van hergebruik te kiezen (Ladder van 
Lansink). Samenwerking en innovatie zijn daarbij sleutelbegrippen. Bij innovatie en de inzet 
van nieuwe technieken staat sowieso het streven naar duurzaam waterbeheer steeds 
centraal. Nieuwe technieken moeten niet alleen beoordeeld worden op de financiële 
meerwaarde maar vooral ook op de meerwaarde die zij bieden voor mens en milieu. 
Milieuvoordelen worden daarbij beschouwd over de hele keten, de lange termijn en in 
onderlinge samenhang.  
 
Bij investeringsbeslissingen en aanbesteding van werk moet de maatschappelijke 
meerwaarde nadrukkelijk meetellen in de beoordeling. Dat kan er toe leiden dat voor 
investeringen met een grote maatschappelijke meerwaarde een langere terugverdientijd 
bespreekbaar is. En dat het werk niet altijd gegund wordt aan de laagste bieder. De 
watersector is een grote opdrachtgever. We kunnen in de markt echt het verschil maken. Als 
wij om duurzaamheid vragen, gaan de marktpartijen daar meer aandacht aan geven. 
Bovendien vindt Water Natuurlijk dat we als overheid het goede voorbeeld moeten geven.  
 
De waterschappen werken samen aan duurzame grond-, weg- en waterbouw. Belangrijk 
onderdeel daarvan is het laten doordringen van duurzaamheid in alle fasen van een 
(bouw)project, van verkenning tot uitvoering. Het implementeren van die duurzame 
werkwijzen in de organisatie van het waterschap is wat Water Natuurlijk betreft topprioriteit. 
Dat is immers de basis voor een duurzame organisatie.  
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De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de versterking van meer dan 50 kilometer 
Lekdijk. Veiligheid is daarbij leidend, maar wat Water Natuurlijk betreft is duurzaamheid net 
zo belangrijk. Laten we deze kans benutten om de markt uit te dagen om de aanleg van de 
dijk zo duurzaam mogelijk uit te voeren door o.a. gebruik van lokale grondstoffen, het 
minimaliseren van transport en het gebruik van bijvoorbeeld elektrische machines. En laten 
we deze kans ook benutten om de dijk te gebruiken voor het opwekken van minimaal 10% 
van onze energiebehoefte.  
 
Ook bij de keuze voor bijvoorbeeld bedrijfskleding, mobiliteit van medewerkers, catering en 
kantoorbenodigdheden is duurzaamheid belangrijk. Bedrijfsvoering is een heel zichtbaar 
onderdeel van duurzaamheid in de organisatie en daarom extra belangrijk.  
 
En ‘last but not least’ onze medewerkers. Zij zijn het menselijk kapitaal. Ook daar moeten we 
zuinig mee omgaan. We verleiden hen tot gezonde en vitale keuzes op het werk. De 
afgelopen jaren is de werkdruk erg hoog geweest door bezuinigingen, uitbreiding van 
maatschappelijke verwachtingen en door nieuwe projecten en ambities. De ontwikkeling van  
de organisatie moet in balans blijven met deze groei van werkzaamheden om ook in de 
toekomst een verantwoordelijk werkgever te blijven. 
 
Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• In de afgelopen jaren is duurzaamheidsbeleid in de steigers gezet. Met steun van Water 
Natuurlijk ligt er een ambitieuze duurzaamheidsagenda en een ambitieus programma; 
2,5 fte is vrijgemaakt om het programma te realiseren. Daarbij zijn energie, grondstoffen 
en duurzame grond, weg en waterbouw als focuspunten benoemd.  

• Water Natuurlijk heeft zich ervoor ingezet dat op alle daken van de 
waterschapsgebouwen, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, zonnepanelen worden 
geplaatst.  

• Mede dankzij Water Natuurlijk is het waterschapskantoor verbouwd met veel aandacht 
voor duurzaamheid. Het resultaat is een energiezuinig 4 sterren BREEAM gebouw 
(model om duurzaamheid van gebouwen te meten), met o.a. circulair tapijt, second life 
meubilair en tussenwanden, waterdoorlatende verharding en een buitenruimte met veel 
aandacht voor biodiversiteit. 

• Bij de catering wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. 

• Water Natuurlijk steunt de bouw van een nieuwe energiezuinige innovatieve 
rioolwaterzuivering in Utrecht; 

• Water Natuurlijk steunt onderzoeken naar de kansen voor hergebruik van grondstoffen 
en onderzoek naar de kansen voor vergisting van berm- en slootmaaisel.  

• De bedrijfsauto’s rijden op groen gas 

• Water Natuurlijk is het eens dat het waterschap een duurzaam en modern 
personeelsbeleid voert en zorgt voor enkele arbeidsplaatsen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. 

• Water Natuurlijk heeft de ontwikkeling naar 100% duurzame inkoop actief ondersteund 
 

Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Vermindering van energiegebruik en de opwekking van duurzame energie hebben hoge 
prioriteit. Energieneutraliteit in 2030 is een fors aantal stappen dichterbij gekomen. Er ligt 
al een realistisch plan en routekaart om dit ook daadwerkelijk te gaan bereiken. 
Windenergie is daarbij nadrukkelijk in beeld.  

• De capaciteit en middelen van het duurzaamheidsbeleid worden uitgebreid, passend bij 
de ambities die we hebben. De huidige capaciteit is absoluut ontoereikend om de 
ambities waar te maken 
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• Water Natuurlijk stimuleert het waterschap om de samenwerking met bijvoorbeeld andere 
overheden te intensiveren om maximaal bij te dragen aan de maatschappelijke 
klimaatopgaven. Bijvoorbeeld door aquathermie onder de aandacht te brengen en 
initiatieven van anderen op dat vlak zo goed mogelijk te faciliteren. Of door onze ‘assets’ 
beschikbaar te stellen voor opwekken van energie door anderen. 

• Water Natuurlijk wil dat het waterschap marktpartijen de ruimte biedt om duurzame 
innovaties toe te passen bij de projecten, daarbij steeds de borging van de wettelijke 
taken in het oog houdend.  

• Sterke Lekdijk wordt de duurzaamste dijkversterking in de geschiedenis van het 
hoogwaterbeschermingsprogramma 

• Om de hergebruik van grondstoffen een extra ‘boost’ te geven gaat het waterschap pro-
actief op zoek naar afnemers van de grondstoffen die we terug kunnen winnen op de 
zuiveringen  

• Medewerkers worden nadrukkelijk uitgedaagd en gestimuleerd om duurzamer te werken 
en om duurzame innovaties te ontwikkelen. Ontwikkeling van schonere en 
energiezuinigere zuiveringstechnieken wordt nadrukkelijk gestimuleerd. 

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt een Fair Trade waterschap 

• Duurzame grond-, weg- en waterbouw is nu nog een inspanningsverplichting. Zo snel 
mogelijk wordt dit uitgewerkt tot een werkplan met concrete doelen en maatregelen. Zo 
nodig wordt hiervoor nader onderzoek gedaan. Duurzame inkoop en aanbesteding zijn 
daarbij belangrijke aandachtpunten. 

• Er wordt een duurzaam mobiliteitsplan ontwikkeld met aandacht voor duurzame mobiliteit 
en vitaliteit van medewerkers van het waterschap.  
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10. Eerlijke kostenverdeling en (meer)waarde voor uw geld 
 
Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven, dat geldt ook voor het waterbeheer. 
Water Natuurlijk wil dat die euro’s evenwichtig, rechtvaardig, verstandig en duurzaam 
worden ingezet. De klimaatverandering vraagt om stevige investeringen in 
waterveiligheid. Dat geldt ook voor de waterkwaliteit, maar daar gaat het, naast de 
doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water, ook om zaken als de plastic soep, 
restanten van geneesmiddelen en andere nieuwe stoffen. Daar gaat heel veel geld in 
om. Dat is niet altijd even zichtbaar en vanzelfsprekend voor de belastingbetaler. 
Daarom zet Water Natuurlijk in op een beheerste kostenontwikkeling én op het 
zichtbaar maken van de maatschappelijke opbrengsten van die investeringen in 
veiligheid, gezondheid, natuur en landschap. En de vervuilers en de gebruikers van 
het water moeten daar meer voor gaan betalen dan nu het geval is. 
 
De veiligheid tegen overstromingen is een topprioriteit van de waterschappen. Het mag 
daarom geen restpost zijn van een financiële discussie waar we ons geld aan uitgeven. 
Daarom hebben waterschappen hun eigen belastingsysteem. De hoogte van de 
belastingtarieven stellen de waterschappen zelf vast, afhankelijk van de begroting voor het 
komende jaar. Dus zowel de inkomsten als de uitgaven worden door de waterschappen 
bepaald. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: 

• door slimmer te investeren, bijvoorbeeld door werk met werk te maken; 

• door beter en intensiever samen te werken; 

• door beter gebruik te maken van de gebiedskennis van inwoners; 

• door de kosten én de baten beter in kaart te brengen en 

• door de vervuiler of de gebruiker van het water daarvoor te laten betalen. 
Water Natuurlijk heeft er altijd strikt op toegezien dat deze uitgangspunten worden 
toegepast. Daar zullen we onverminderd mee doorgaan. Het is tenslotte uw geld waar het 
waterschap mee aan de slag gaat. 
 
De waterschappen werken aan een nieuw belastingstelsel, dat in de komende jaren zijn 
beslag krijgt. Door de vele categorieën met elk hun eigen belastinggrondslagen is het 
belastingstelsel in de loop der jaren uitermate complex geworden. Het uitgangspunt voor het 
nieuwe stelsel is dan ook dat het simpeler, rechtvaardiger en beter uitlegbaar moet. Water 
Natuurlijk wil dat het principe ‘dat de vervuiler of gebruiker van het water betaalt’, beter wordt 
uitgewerkt. Bovendien financiert de stedeling het waterbeheer op het platteland. Water 
Natuurlijk vindt dat dat anders moet bijvoorbeeld door een bonus-malus systeem waarbij 
goed gedrag wordt beloond met een lagere belastingaanslag. Water Natuurlijk vindt ook dat 
het onderdeel zuiveringsheffing, bedoeld voor de rioolwaterzuivering, moet worden opgelegd 
naar rato van het  aantal personen dat in een huis woont. 
 
Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen periode bereikt? 

• Bijgedragen aan de gezonde financiële positie van het waterschap; 

• Invoering van het principe ‘voor wat hoort wat’ in het watergebiedsplan voor het Eiland 
van Schalkwijk. Het waterschap beperkt zich tot investeringen die noodzakelijk zijn voor 
het goed functioneren van het watersysteem volgens de daarvoor geldende normen. 
Bewoners en ondernemers die meer willen zoals verruiming van de wateraanvoer voor 
de beregening van hun boomgaard, betalen mee, zo nodig in natura. 

• Actieve inbreng in de landelijke discussie over het nieuwe belastingstelsel. 
 
Wat wil Water Natuurlijk de komende vier jaar bereiken? 

• Een rechtvaardig belastingsysteem, waarbij: 
- De vervuiler betaalt voor de (milieu)schade die het gevolg is van zijn handelen; 
- Inbouw van prikkels om goed gedrag te belonen; 
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- De gebruiker betaalt voor het water dat hij gebruikt; 
- De baathebbers van maatregelen zoals bijvoorbeeld extra watertoevoer betalen mee 

aan de kosten; 
- Zuiveringsheffing wordt opgelegd naar rato van het aantal personen in een 

huishouden. 

• Aansluiten bij kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Als mensen bij hun gemeente in 
aanmerking komen voor kwijtschelding, krijgen ze dat automatisch ook bij het 
waterschap; 

• De kostenstijging beperken door elders bedachte oplossingen en opgedane kennis beter 
te benutten, kennisuitwisseling te stimuleren en innovaties te omarmen;  

• Vaak is het uitgangspunt dat gekozen wordt voor de goedkoopste oplossing. Daar is niet 
mis mee, maar als dat betekent, dat daarmee wordt  “afgewenteld op later, elders of 
anderen”, dan zal Water Natuurlijk voor een duurzamere oplossing kiezen. 

• Water Natuurlijk beschouwt een investering in duurzaamheid als een investering in de 
kwaliteit van onze leefomgeving en in de houdbaarheid van de aarde.  
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11. Openheid en transparantie 
 
Water Natuurlijk vindt het belangrijk om open te zijn over de keuzes die zij maakt in het 
waterschapsbestuur en waarom. En om inwoners te betrekken bij het werk van het 
waterschap. 
 
Wat doet Water Natuurlijk daar concreet aan? 

• Water Natuurlijk betrekt waar mogelijk haar leden, organisaties en bewoners bij het werk 
in de fractie en bij de bestuurlijke besluitvorming; 

• Water Natuurlijk publiceert regelmatig over de besluitvorming door het waterschap, de 
actuele ontwikkelingen en activiteiten; 

• Bestuurders van het waterschap zoeken actief de samenwerking met bewoners bij 
duurzaam waterbeheer.  

• Het waterschap bereidt zich proactief voor op de komst van de Wet open overheid (de 
nieuwe Wet openbaar bestuur); 

• Water Natuurlijk heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Bestuurders en medewerkers 
van het waterschap houden zich aan de geldende regels van integriteit.  

• Het grote aantal geborgde zetels en de verplichte vertegenwoordiging in het Dagelijks 
Bestuur van waterschappen is achterhaald en past niet bij het lijstenstelsel dat sinds 
2008 bestaat. Voor een eerlijke democratische vertegenwoordiging wil Water Natuurlijk 
dat de geborgde zetels zo spoedig mogelijk worden opgeheven of tot een minimum 
worden terug gebracht. 

 
 
Water Natuurlijk kiest voor: Gezond water, Groen, Klimaat,  
Eerlijke kostenverdeling, Gezamenlijk en Genieten 
Hou van de toekomst, kies Water Natuurlijk.  
 
Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
 


