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NATUURLIJK!   
6 redenen waarom jij natuurlijk  

Water Natuurlijk stemt 

20 maart 2019 Verkiezingen Waterschap 

HET WATERSCHAP?!                

WAAROM ZOU JE DAARVOOR STEMMEN? 

Water is voor ons en voor de generaties na ons, van levensbelang. De 

klimaatverandering die voor stijging van de zeespiegel zorgt, voor grote 

hoosbuien, langere droogteperioden en bodemdaling, vraagt om ingrijpende 

maatregelen. Op het platteland en in de stad. Het waterschap heeft daarbij een 

grote rol. Als oudste bestuursorgaan zorgt het waterschap ervoor dat we droge 

voeten hebben, schoon water om te drinken en om in te zwemmen en voor een 

balans tussen natuur en agrarisch beheer. 

Het Waterschap is toch niet de meest bekende overheid. Veel mensen vragen zich 

daarom misschien af waarom ze zouden moeten gaan stemmen bij de 

verkiezingen voor het Waterschap. Want Water Natuurlijk zorgt natuurlijk ook voor 

een veilige waterhuishouding, waarbij wateroverlast, overstromingen en 

watertekorten worden voorkomen. Toch is er echt wat te kiezen bij de komende 

waterschapsverkiezingen. Want met jouw stem kan jij op 20 maart 2019 het 

verschil maken en zorgen dat het waterschap zorgt voor de meest groene, 

meest duurzame, meest diervriendelijke oplossingen en niet alleen voor de 

technisch en financieel meest haalbare oplossing. En zeg nou zelf, het water 

waarin wij recreëren, wat zorgt voor de instandhouding van ons landschap, dat de 

basis vormt van onze omgeving waar alle planten en dieren van afhankelijk zijn 

en dat de bron is van ons drinkwater, dat water verdient toch gewoon het beste? 
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Dat is waar Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij die de groene 

progressieve krachten van GroenLinks én D66 samenbrengt en opgericht is met 

de steun van heel veel natuur- en milieuorganisaties, voor staat.  

In het gebied van Amstel, Gooi en Vecht liggen én grote steden als Amsterdam 

en Hilversum én unieke en prachtige natuurgebieden zoals het Naardermeer en 

de Vechtplassen én beheren ongeveer 1000 agrariërs het cultuurlandschap. Samen 

moeten we voor dat water zorgen. Nog niet overtuigd? Wij geven je graag zes 

redenen waarom jij natuurlijk op 20 maart Water Natuurlijk stemt. 

DIT VERKIEZINGSPROGRAMMA IS EEN WATERSCHAPSPECIFIEKE AANVULLING OP 

HET LANDELIJK VERKIEZINSGPROGRAMMA. VOOR MEER INFORMATIE ZIE: 

https://www.waternatuurlijk.nl/home/verkiezingen/landelijk-

verkiezingsprogramma/  

  

https://www.waternatuurlijk.nl/home/verkiezingen/landelijk-verkiezingsprogramma/
https://www.waternatuurlijk.nl/home/verkiezingen/landelijk-verkiezingsprogramma/
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1. Omdat de natuur versterkt moet worden 

Hou je van natuur? Stem dan Water Natuurlijk! De natuur kan niet bestaan zonder 

water, en de natuur is de graadmeter voor de kwaliteit van ons leven en onze 

maatschappij. Natuur is biodiversiteit, de hoeveelheid soorten van planten en 

dieren. Maar natuur is ook landschap, én natuur is de hele omgeving waar mensen, 

planten en dieren in leven. Natuur is ook vrijheid, buiten zijn, genieten van al wat 

leeft. Als we in Nederland steeds minder natuur hebben of als de kwaliteit van de 

natuur achteruit gaat, gaat ook onze kwaliteit van leven er op achteruit. Natuur 

is geen hobby, natuur is noodzaak. Niemand is ook tegen natuur, alleen de 

prioriteit die eraan gegeven wordt verschilt. Maar in een van de rijkste landen ter 

wereld gaat de biodiversiteit nog steeds achteruit, en de waterkwaliteit is sinds de 

jaren 70 wel verbeterd, maar de laatste 15 jaar nauwelijks.  Verdroging, vervuiling, 

vermesting, versnippering en verzilting zijn een bedreiging voor de natuur. Water 

Natuurlijk geeft wel prioriteit aan de natuur. Of het nu om kleine of grote 

dingen gaat, het maaien van dijken of het baggeren van de Vecht, of in de stad 

of op het platteland, het 

aanleggen van het water in 

een nieuw wijkje, het 

tegengaan van verstening 

van binnentuinen, of het 

beheren van het waterpeil in 

grote gebieden. En of het nu 

om planten, vogels, vissen of 

landschap gaat. Natuur doet 

er altijd toe. Dat is het 

uitgangspunt van Water Natuurlijk. Bij alle beslissingen die op en rond het water 

genomen worden kijken we of natuur er baat bij heeft en laten we de gevolgen 

voor de natuur zwaar meewegen. Bij het stellen van regels, bij het doen van 

investeringen en bij het vaststellen van beleid.  
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Concreet: 

- Water Natuurlijk wil dat de Loosdrechtse plassen gebaggerd worden. Een 

nieuwe vaarweg is niet nodig en slecht voor de natuur.  

- Water Natuurlijk wil dat er een ecologische scan plaats vindt op de eigen 

beheersmaatregelen van het waterschap 

- Water Natuurlijk vindt dat er meer toezicht en handhaving nodig is met de 

nieuwe Omgevingswet én met de peilbesluiten die langer van kracht zijn. 

- De inzet van Water Natuurlijk is dat de waterkwaliteit verbeterd wordt (en niet 

alleen maar voorkomen wordt die dat verslechterd).” 

- De bestrijding van exoten moet van geval tot geval bekeken worden. Bestrijden 

en inperken is realistischer dan uitroeien. Het behouden of herstellen van een 

ecologisch evenwicht is de norm waar het waterschap  naar moet streven. 

- Meer teeltvrije bloemrijke oevers en slootkanten van minimaal 3 meter. Hier 

wordt geen gras ingezaaid, maar mengsels van bloemen en kruiden. Dit helpt 

water- en weidevogels, wilde bijen, vlinders en libellen en kikkers en 

salamanders bij het vinden van voedsel en veiligheid. 

 

Dus: Natuur doet ertoe, het is de basis voor onze keuzes in het waterschap. 

Wat kun je zelf doen: geniet van de natuur! In het klein of in het groot, in een 

park of buiten de stad, met of zonder zichtbaar water. En wees zuinig op de 

natuur.  
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2. Omdat niet-duurzame oplossingen te veel kosten! 

 

Inmiddels is elke politiek partij er wel van overtuigd dat klimaatverandering, het 

groeiende tekort aan schoon water en de uitputting van onze natuurlijke 

hulpbronnen serieuze problemen zijn waar we wat aan moeten doen. Het verschil 

zit hem vaak in hoe radicaal partijen durven te verduurzamen. Water Natuurlijk is 

ervan overtuigd dat het altijd duurzaam moet en altijd duurzaam kan.  Waar 

andere partijen vaak kijken naar wat een duurzame maatregel nu kost, hebben wij 

ook voor ogen wat een niet-duurzame maatregel ons straks kost. Voor Water 

Natuurlijk staat als een paal boven water dat niet duurzame oplossingen ons en 

onze kinderen straks teveel kosten. Daarom zetten we vol in op klimaat-slimme 

maatregelen (zoals voor het opvangen van hoosbuien in de stad), op duurzame 

energie en energiebesparing (waaronder het oogsten t.b.v. WarmteKoudeOpslag 

(WKO’s) van zomerse warmte uit oppervlaktewater, zodat het waterschap 

energieneutraal en emissieloos is - en dus CO2 en methaanuitstoot voorkomt), op 

ecologisch waterbeheer en op groene innovatie. Met de duurzame oplossingen 

die ons waterschap in huis heeft kunnen we bovendien ook buiten de grenzen 

van ons waterschap bijdragen. En door de rekening neer te leggen bij de vervuiler 

houden we de waterschaptarieven in de hand.  

 

Concreet:  

- Water Natuurlijk vindt dat het waterschap haar kennis over CO2- uitstoot, 

bodemdaling, grondwater veel meer moet delen met andere beleidsmakers en 

het publiek. Alleen dan kunnen er verstandige keuzes voor de toekomst 

gemaakt worden.  

- Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap moet duurzaamheid 

als leidraad en uitgangspunt hebben (en niet alleen ‘nice to have’) 

- Het waterschap investeert in de toekomst, bijvoorbeeld door investeringen in 

energiebesparing en duurzame energie. Het waterschap gaat niet met publiek 

geld commerciële risico’s op zich nemen.  

- De uitdagingen van klimaataanpassing zijn immens. Profijthebbers zullen 

moeten betalen, maar kostentoerekening zoals nu in landelijke voorstellen 
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staat als basis voor belastingheffing is een idee-fixe.  Waarde van bezittingen 

(gebouwen en grond) als grondslag is voor iedereen begrijpelijk en ook 

rechtvaardig.  

- Water Natuurlijk wil de lasten eerlijker te verdelen over alle betrokken partijen 

waarbij de vervuiler en gebruiker betalen en goed gedrag (bijvoorbeeld 

hergebruik) wordt beloond. 

 

Dus: liever nu aanpassen dan later de rekening betalen! 

Wat je zelf kunt doen: tegels vervangen door gras en planten, zo weinig mogelijk 

en duurzame energie gebruiken, je regenwaterpijp afkoppelen, een groen dak 

aanleggen, afval scheiden, geen vervuilende stoffen in het riool storten maar netjes 

inleveren.  

 

 

  



 7 

3. Omdat microverontreinigingen een maxi-aanpak vragen! 

Microverontreinigingen, zo noemen we de steeds grotere hoeveelheid aan 

vervuiling in ons water. Want naast het plastic afval dat je nog te vaak in het water 

ziet, zit er ook heel veel vervuiling in het water die je met het blote oog niet ziet. 

We laten in Nederland per jaar 140 ton aan medicijnresten via het riool verdwijnen 

in het oppervlaktewater; veel meer dan de 17 ton aan bestrijdingsmiddelen die 

jaarlijks in de sloot terechtkomt. We zien toenemende verontreinigingen in ons 

rioolwater. Naast medicijnen, ook chemicaliën, resten van zonnebrandcrème, 

brandvertragers en industriële stoffen zoals pak’s. Ook microplastics zijn een groot 

probleem. Microplastics zijn stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 millimeter. Ze 

komen in het milieu terecht door defragmentatie van groot plastic in het milieu 

of direct als bijvoorbeeld microbeads (uit je bodyscrub of tandpasta), synthetische 

vezels uit kleding of bandenslijtsel. Onze rioolwater-zuiveringsinstallaties zijn niet 

ontworpen om micro-verontreiningingen zoals medicijnresten, 

bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende middelen en microplastics uit het 

afvalwater te filteren. In de toekomst, met klimaatverandering, zeespiegelstijging 

en langere droogteperioden met zeer lage afvoer, wordt schoon oppervlaktewater 

nog kostbaarder. Waterdieren krijgen microbeads binnen en zo belanden ze 

uiteindelijk bij de mens op hun bord. Microbeads en microplastics vergaan niet 

en eenmaal ongecontroleerd in 

het milieu zijn ze onmogelijk 

daaruit te verwijderen. Water 

Natuurlijk wil deze vorm van 

verontreiniging maximaal 

aanpakken.  
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Concreet: 

- Water Natuurlijk zet zich in voor de afvang van microplastics en medicijnresten 

in de RWZI’s van het waterschap. Daarvoor is het nodig dat op elke rioolwater-

zuiveringsinstallatie een zogenaamde ‘vierde trap’ wordt geïnstalleerd die deze 

microplastics uit het water kan zeven. 

- Water Natuurlijk wil dat het waterschap zich intensiever richt op het bestrijden 

van de ‘plastic soup’ in het oppervlaktewater: monitoring, afvangen bij gemalen 

en riooloverstorten, voorkomen van afvoer naar zee, afspraken met andere 

overheden over afvalbeheer en zwerfvuil bij water.  

Dus: niet wachten op internationale en landelijke afspraken, maar nu beginnen 

met het schoon houden en maken van ons oppervlaktewater. (Dat is trouwens 

ook de snelste manier om tot die afspraken te komen.)  

 

Wat je zelf kunt doen: medicijnen inleveren bij de apotheek, geen onnatuurlijke 

bodyscrubs en andere spullen gebruiken, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, 

zwerfvuil opruimen. 
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4. Omdat boeren echt onze partners moeten zijn in waterbeheer 

Water is nodig voor 

landbouwproductie, maar 

andersom heeft landbouw 

belangrijke gevolgen voor de 

waterbalans, de waterkwaliteit 

en de biodiversiteit. Voor 

Water Natuurlijk is het 

duidelijk dat er een 

verandering nodig is in de 

landbouwsector om ook in de toekomst in ons gebied op een duurzame manier 

voedsel te produceren. Veel agrariërs zouden ook niets liever willen, maar voelen 

zich ingeperkt door economische eisen. Ons watersysteem heeft nu veel te lijden 

van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw en afspoeling van mest 

van boerenerven, waardoor bijvoorbeeld in de Amstel er te veel verontreinigingen 

in het water zitten. Maar ook het steeds verder verlagen van het waterpeil om het 

boerenland droog te houden, leidt alleen maar tot verdere bodemdaling, 

verdroging van bloemrijke graslanden en uitstoot van broeikasgassen. 

Wat Water Natuurlijk betreft volgt het peil dan ook niet meer automatisch de 

agrarische functie. Het is nodig om bodemdaling echt aan te pakken. Het 

vasthouden van regenwater in het gebied en een meer flexibel waterpeil zal steeds 

vaker nodig zijn. Dat kan alleen maar samen met de agrariërs. Die boeren moeten 

van het waterschap steun krijgen (o.a. met kennis en vergoeding voor ecologisch 

beheer) om hun bedrijfsvoering aan te passen. Voor boeren en tuinders die dat 

niet willen of niet kunnen is op termijn echt geen plek meer. Deze vervuilende 

productie leidt wordt te duur voor de samenleving. Ook moet het gesprek gevoerd 

worden of in sommige diepe polders nog wel geboerd kan worden in verband 

met bodemdaling en opkomend zout water. Samen met groene boeren, 

natuurbeschermers, bedrijven die maatschappelijk verantwoord produceren en 

betrokken bewoners werkt het waterschap aan verdere vergroening en 

verduurzaming. 

  



 10 

Concreet: 

- Het waterschap moet met haar beleid boeren stimuleren om te verduurzamen 

en partner te worden in waterbeheer. 

- Water Natuurlijk wil dat AGV een visie ontwikkelt op grondwater en haar eigen 

rol daarbij en veel meer kennis over grondwater moet delen met de omgeving. 

- Voldoende water betekent ook vasthouden van gebiedseigen water: kleinere 

peilvakken, flexibel peil zullen soms nodig zijn. 

- Het peil kan niet meer automatisch de functie volgen. Agrariërs én andere 

overheden zullen daarvan overtuigd moeten worden door het waterschap. Er 

kan niet overal gebouwd of geboerd worden. Water Natuurlijk wil de 

bodemdaling van agrarisch gebied nog maar voor driekwart volgen met 

verlaging van het waterpeil. Op lange termijn moet de peildaling nog verder 

worden beperkt en zal de functie van het gebied zich moeten aanpassen aan 

het waterpeil. 

- Elke subsidie of maatregel gericht op groen waterbeheer of bodemdaling moet 

met een goed monitoringprogramma omgeven worden. Het gaat niet om het 

geld, maar om het effect van het geld.  

- De Horstermeer slokt nu te veel boezemwater op. De oplossing ligt niet in het 

oppompen van grondwater, maar in een ander gebruik of compartimentering 

van de Horstermeer.  

Dus: vergroening en verduurzaming kan niet zonder samenwerking: samen 

partners in water!  

 

Wat kun je zelf doen: zo veel mogelijk duurzame voeding en landbouwproducten 

kopen, kopen bij de boer, zuinig zijn op ons natuur- en cultuurlandschap, én ervan 

genieten.   
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5. Omdat jij en jouw omgeving veel meer ‘waterbetrokken’ kunnen 

zijn 

Water en waterbeheer zijn voor veel mensen en ook voor veel gemeenten nog 

een ver-van-mijn-bed-show. Jammer en lastig! Want juist door goede 

samenwerkingen tussen overheden én door betrokken en zelfwerkzame inwoners, 

kunnen we veel efficiënter werken aan schoon en veilig water en kunnen we 

zorgen dat we nog meer van het water in ons gebied kunnen genieten. Water 

Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren al hard gemaakt voor het uitrollen van de 

`aanpak van Amsterdam Rainproof naar andere gemeenten, zodat de kennis over 

stedelijk waterbeheer maximaal benut wordt. Ook hebben we ervoor gezorgd dat 

het waterschap zich als een van de eersten aansloot bij het Klimaatverbond en de 

Statiegeldalliantie. Maar er is nog veel meer nodig, van acties als Steenbreek (tegel 

eruit, plant erin) en watertestkits voor inwoners tot regionale plannen tegen 

verdroging en verzilting. En omdat water in de stad vooral niet alleen een zorg is, 

maar ook volop kansen biedt voor allerlei vormen van recreatie – van schaatsen 

in de winter, tot kanoën in de natuur en zwemmen in de gracht – vinden we het 

belangrijk dat het Waterschap die dat nog beter over het voetlicht brengt. 

De nieuwe Omgevingswet wil minder regels stellen en meer ruimte geven aan 

burgers die willen bouwen. WN zal kritisch beoordelen of daarbij het voordeel van 

de een niet het nadeel van velen wordt. Soms zijn regels nodig om kwetsbaar 

groen te beschermen. 

 

Concreet: 

- Het programma Rainproof moet in samenwerking met de gemeenten ook 

buiten Amsterdam uitgebreid worden. 

- Het programma Rainproof moet ook uitgebreid worden met het tegengaan en 

voorkomen van verstening binnen bestaande bouw. (vergunningverlening, 

handhaving, in samenwerking met gemeenten) 

- Water Natuurlijk wil dat er meer monitoring-gegevens beschikbaar zijn voor 

het publiek. 

- Het dijkversterkingsprogramma 2024 moet in dat jaar ook echt klaar zijn.  
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- De omgevingswet mag niet tot onnodige IT-kosten leiden. 

- Het waterschap moet met gemeenten samenwerken om op meer plaatsen tot 

afkoppeling van riolen te komen, verhard oppervlak vervangen door groen én 

lokale wateroverlast te voorkomen.  

- Water Natuurlijk wil dat het Waterschap een Doen!desk krijgt om 

waterrecreatiemogelijkheden in ons gebied nog beter voor het voetlicht te 

brengen. 

Dus: de veiligheid is vanzelfsprekend, maar iedereen krijgt steeds meer met 

water te maken. Ook in de stad is het belangrijk om meer van water te weten, 

dan heb je er ook lol van.  

 

Wat je zelf kunt doen: voorkom verstening - plant meer groen, let op de 

waterkwaliteit in je omgeving, geniet van zwemwater, let bij plannen voor bouwen 

altijd op het water. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 13 

6. Omdat het waterschap moderner, democratischer en 

transparanter moet 

Volgens velen is het werk van het waterschap vooral een kwestie van slimme 

technische oplossingen vinden voor water- problemen. Iets wat je gewoon aan 

experts over zou kunnen en moeten laten, waar inspraak vooral lastig gevonden 

wordt en waar relatief weinig bestuurlijke visie, sturing en controle is. Water 

Natuurlijk wil niet dat het Waterschap de plaats is waar andere overheidsbesluiten 

opgeruimd worden of waar alleen de techniek en het geld ertoe doen. Water 

Natuurlijk wil voor alles democratisch zijn. Duurzaamheid kan alleen maar 

democratisch tot stand komen.  

Concreet: 

- De communicatie van het waterschap moet duidelijker en breder, ook buiten 

Amsterdam. Zo kan iedereen zien wat het waterschap doet.  

- Het waterschap is een overheid die toegankelijk én aanspreekbaar moet zijn. 

Via een website, maar ook per telefoon, bij ambtenaren en bij 

bestuursvergaderingen. 

- Het beheren van cultureel erfgoed en het mogelijk maken van recreatie draagt 

bij aan de zichtbaarheid van het waterbeheer.  

- Het waterschap int belastingen en beheert publiek geld. De wijze waarop kan 

dus alleen in openbare besluiten genomen worden en niet in privaatrechtelijke 

contracten ontoegankelijk gemaakt worden. Water Natuurlijk zet zich daar voor 

in.  

- Het waterschap draagt op bescheiden schaal bij aan internationale 

programma’s als deze over democratisch bestuur van waterbeheer gaan. 

- vergaderingen op locatie in plaats van in het kantoor van Waternet 

- watercafés voorafgaand aan elke bestuursvergadering waar burgers met vragen 

en opmerkingen terecht kunnen 

- mogelijkheid voor inspraak van burgers tijdens bestuursvergaderingen (ook 

over onderwerpen die niet op de agenda staan) 
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- een duidelijkere communicatie en profilering van het Waterschap als overheid 

waar belangen worden gewogen.  (en Waternet als uitvoerende dienst minder 

prominent naar voren komt). 

Dus: meer luisteren, meer creativiteit, meer innovatie, meer flexibiliteit, meer 

politieke keuzes inzichtelijk maken, meer samenwerken.  

 

Wat kun je zelf doen: Op water letten in je dagelijkse omgeving en bezigheden, 

het waterschap kritisch volgen, bij anderen aandacht vragen voor water en natuur. 

Je eigen ideeën inbrengen. En vooral: stemmen voor de waterschapspartij die 

het beste bij jou past! 

,  

 


