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Water Natuurlijk, de groene stem in de waterschappen 

Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door de grote landelijke natuur- en recreatieorganisaties om de 

groene krachten in waterschapsbesturen te bundelen. Water Natuurlijk is een decentraal georganiseerde 

partij die regionaal is opgezet en wordt bestuurd.  

 

Ambitie en visie 

De ambitie van Water Natuurlijk is het realiseren van een duurzaam 

ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin 

het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is.  

Water Natuurlijk wil in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest graag 
doorgaan met vernieuwing en verjonging van de soms eeuwenoude 
waarheden en zekerheden in het denken over waterbeheer, waterveiligheid 
en waterkwaliteit. Het veranderende klimaat en de veranderende sociale 
omgeving vragen om deze vernieuwing. Zo kunnen in plaats van hoge, kale 
dijken andere oplossingen soms beter, goedkoper en mooier zijn.  
 
Stem bij de waterschapsverkiezingen! Stem voor Water Natuurlijk! 
  

 

Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren bereikt?  

 
Vanaf 2008 is Water Natuurlijk in het bestuur van Noorderzijlvest de grootste democratisch gekozen 

partij. Door onze initiatieven en bijdragen zijn er flinke stappen gezet in de verbetering van de 

waterkwaliteit en in het natuurlijker maken van het watersysteem van waterschap Noorderzijlvest.  

De afgelopen jaren hebben wij de volgende successen geboekt: 

• Natuurlijke inrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep, in het Drentse deel van 

Noorderzijlvest. Langs een aantal Groningse maren en diepen zijn natuurlijke oevers aangelegd. 

In veel beken, maren en diepen is de waterkwaliteit al flink verbeterd. 

• De meeste grote gemalen en stuwen in het beheergebied van Noorderzijlvest zijn vispasseerbaar 

gemaakt. Recent is door ons DB-lid Carla Alma de vistrap bij het Sterrebos geopend. Door de 

oude vistrap te vervangen krijgen meer vissoorten de mogelijkheid zich te verplaatsen vanuit het 

Peizerdiep naar de bovenlopen zoals het Oostervoortschediep en De Slokkert. 

• Watergangen worden natuurvriendelijk geschoond. 

• We houden droge voeten voor de laagste kosten door waterberging en natuur te combineren. 

Naar aanleiding van het succes in De Onlanden wordt nu in het Westerkwartier gewerkt aan 

nieuwe natuur- en waterbergingsgebieden. 

• Verbetering van de zwemwaterkwaliteit in het Paterswoldsemeer bij Groningen. De eerste 

stappen hiervoor zijn gezet. 
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• Met het Waterstructuurplan Noorddijk is de waterkwaliteit in o.a. het Zilvermeer verbeterd door 

natuurvriendelijke oevers aan te leggen en een betere doorstroming te realiseren. 

• Dankzij de inzet van ons DB-lid Carla Alma is gestart met het project Gebiedsinrichting Zuidelijk 

Westerkwartier. Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen combineren hier het 

inrichten van het Nationaal Natuur Netwerk met waterberging. Dit gebeurt in samenspraak met 

de inwoners van het gebied. 

Herinrichting beekdalen en verbetering waterkwaliteit 

De bovenlopen van het Peizerdiep hebben weer een natuurlijk karakter gekregen. Door rechtgetrokken 

waterlopen weer te laten meanderen is het waterbergend vermogen toegenomen. Ook is de 

waterkwaliteit sterk verbeterd. Schoon water wordt nu langzaam vanuit Drenthe via Groningen naar het 

Lauwersmeer afgevoerd. Ook in het Groningse deel van het beheergebied van waterschap 

Noorderzijlvest zijn goede stappen gezet om de waterkwaliteit te verbeteren en de vele gekanaliseerde 

wateren een natuurlijker aanzien te geven.  

Verbeteringen zijn zeker ook merkbaar in het veld. De rietoevers langs de Groninger maren zitten in het 

voorjaar vol zangvogels. Otters zwemmen rond in De Onlanden en in de bovenlopen van de beken. Veel 

mensen komen genieten van de vrolijk stromende beken in Noord-Drenthe en de wuivende rietkragen 

langs de maren. 

Droge voeten voor lage kosten 

Vaak wordt gezegd dat natuur veel geld kost. En het ophogen van dijken en kades wordt beschouwd als 

een goedkope oplossing. Water Natuurlijk heeft laten zien dat het creëren van natte natuur als oplossing 

voor wateroverlast financieel en maatschappelijk het meest gunstig is. Waterbergingsgebied De 

Onlanden heeft bewezen dat zelfs wanneer het waterschap moet bezuinigen er grote stappen gemaakt 

kunnen worden om wateroverlast te voorkomen. Inmiddels is dit succesverhaal bekend in binnen- en 

buitenland. Droge voeten voor iedereen, met lage kosten. Met meerwaarde voor waterbeheer, 

waterkwaliteit en waterbeleving. 

Ruim baan voor vis  

Een goede visstand met veel verschillende soorten is kenmerk voor een schoon en gezond 

watersysteem. Om dit te bereiken moet vis vrij kunnen rondtrekken door ons watersysteem, vanaf de 

Waddenzee tot aan de binnenwateren van Groningen en Drenthe. Inmiddels is een groot deel van de 

gemalen en stuwen in het beheergebied van Noorderzijlvest vispasseerbaar gemaakt.  
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Speerpunten verkiezingen 2019 

Water Natuurlijk Noorderzijlvest is zeer positief over de vooruitgang die 

in de afgelopen bestuursperiode geboekt is. Er zijn goede stappen gezet. 

Maar er is nog veel werk te doen. We kunnen veel duurzamer omgaan 

met natuur, energie en grondstoffen.  

In de komende bestuursperiode wil Water Natuurlijk verder werken aan 

toekomstbestendig waterbeheer in het beheergebied van waterschap 

Noorderzijlvest. Van Drenthe tot aan de Waddenzee, in landelijk en 

stedelijk gebied. Hierbij zet Water Natuurlijk in op de volgende 

speerpunten: 

1. Een natuurlijk en klimaatbestendig watersysteem. 

2. Duurzaam waterbeheer. 

3. Beleefbaar en betaalbaar water. 

 

Speerpunt 1: Een natuurlijk en klimaatbestendig watersysteem 

Ruimte voor water en natuur 

Veiligheid staat voorop. Iedereen moet nu en in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Water Natuurlijk wil inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, door meer ruimte voor water en 

natuur te creëren. 

Er liggen flinke opgaven voor het natuurlijker maken van het watersysteem in de provincie Groningen. 

Wateroverlast in Nederland door onverwacht grote hoeveelheden neerslag, vaak in zeer korte tijd, 

maakten duidelijk dat we voorbereid moeten zijn op het onverwachte. Daarnaast merken we dat we 

steeds vaker te maken krijgen met perioden van droogte. Zoet water is niet altijd meer gegarandeerd en 

overal in voldoende hoeveelheden aanwezig. Dit heeft de afgelopen zomer van 2018 laten zien. Er moet 

daarom meer ingezet worden op het vasthouden van water in gebieden waar het tijdens droge perioden 

nodig is.  

In steden en dorpen zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds sterker te voelen. Dit merken we 

niet alleen in de praktijk. Klimaatstresstesten tonen aan dat er een flinke opgave ligt voor het 

klimaatbestendiger maken van steden en dorpen. Hier moeten we hard aan de slag. De inwoners van 

deze steden en dorpen betalen daarnaast het grootste deel van de kosten voor waterbeheer. Water 

Natuurlijk wil daarom meer investeren in het stedelijk waterbeheer, dan nu het geval is. Het belang en 

de zeggenschap van de landbouw bij het waterbeheer wordt, wat ons betreft, in de toekomst minder 

bepalend.  

Een natuurlijk watersysteem is robuust en kosten efficiënt. Zo spelen we in op de gevolgen van 

klimaatverandering, realiseren we een goede waterkwaliteit en houden we waterbeheer betaalbaar.   
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Doelen voor de komende bestuursperiode  

 

• Eind 2019 moet in alle gemeenten een klimaatstresstest zijn uitgevoerd. Hieraan wordt  een 

gezamenlijk uitvoeringsprogramma gekoppeld. 

• Er moet ingezet worden op klimaatvriendelijke inrichting van steden en dorpen, door meer 

ruimte voor water en groen te creëren. Water Natuurlijk zoekt samen met natuurorganisaties 

actief naar koppelkansen om meer ruimte te maken voor biodiversiteit, water en 

klimaatadaptatie. Het waterschap moet gemeenten en provincies helpen om kansen inzichtelijk 

te maken en ruimtelijk te verzilveren. In de stad Groningen kan klimaatvriendelijke inrichting 

bijvoorbeeld worden gecombineerd met het tot leven brengen van de Hunze in de stad.    

• Water Natuurlijk wil meer ruimte voor waterberging. Er moet expliciet ruimte worden gecreëerd 

voor het vasthouden van water in gebieden waar water in tijden van droogte hard nodig is. 

Water Natuurlijk ziet graag dat in de komende bestuursperiode, op basis van kansen en risico’s, 

maatregelen in kaart worden gebracht. 

• Er moet meer worden ingezet op natuurlijk peilbeheer en de afstemming van waterpeilen op het 

gebied. Water Natuurlijk streeft naar toepassen van flexibel peil, zomer- en winterpeil. Wij zijn 

daarom voorstander van de Rietproef in het Lauwersmeer. Na evaluatie van de Rietproef zien wij 

graag meer proeven met flexibel peilbeheer in het beheergebied van waterschap 

Noorderzijlvest. 
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Schoner water en goede biodiversiteit 

Water Natuurlijk wil verder werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Een natuurlijke inrichting 

van het watersysteem draagt hier aan bij. Water en omliggende gebieden zijn van levensbelang voor veel 

plant- en diersoorten. 

Veel wateren in Nederland, en ook elders in Europa, zijn in de loop van de vorige eeuw vervuild geraakt 

met mest en afvalstoffen. Ook zijn veel natuurlijke wateren gekanaliseerd en opgesloten binnen steile 

dijken. De waterkwaliteit en het leven in het water hebben hierdoor vaak veel schade opgelopen. Binnen 

Europa is daarom de Kader Richtlijn Water (KRW) opgesteld. Er zijn afspraken gemaakt om de 

waterkwaliteit en biologie van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te verbeteren. Uiterlijk in 2027 

moet het oppervlaktewater in Nederland weer een goede chemische en biologische kwaliteit hebben, 

voor natuur en mens. 

Metingen laten zien dat de chemische en biologische toestand in veel wateren is verbeterd. Om de 

doelstellingen te behalen zullen we de komende jaren verder moeten  werken aan het natuurlijk 

inrichten van het watersysteem. Hiervoor zijn maatregelen nodig, zoals: hermeandering van beken; het 

aanleggen van natuurlijke oevers langs sloten en kanalen; het terugdringen van uitspoeling van 

meststoffen en andere schadelijke stoffen vanuit landbouw en industrie; en het opheffen van barrières 

voor vismigratie.  

Schoon water komt ook de mens ten goede. Veiligheid betekent voor Water Natuurlijk ook bescherming 

tegen ongewenste of schadelijke stoffen in het water.  
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Doelen voor de komende bestuursperiode 

• Het waterschap de vervuiling door diffuse bronnen harder aanpakken. Het is hoog tijd dat de 

waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Chemicaliën en afval zoals bestrijdingsmiddelen en 

meststoffen die vanuit landbouwgebieden in beken en sloten terecht komen moeten bij de bron 

worden aangepakt. We moeten niet afwachten, maar samen met vervuilers werken aan 

oplossingen. Het waterschap moet daar een proactieve rol in nemen en maatregelen vastleggen 

in een volgend waterbeheerplan.  

• Water Natuurlijk wil dat het waterschap doorgaat met de afgesproken maatregelen om de 

waterkwaliteit verbeteren. Het waterschap mag geen maatregelen vooruit schuiven. Wij willen 

de doelen van de Kaderrichtlijn Water binnen de gestelde termijn halen.  

• In de provincie Groningen zijn veel oevers nog niet natuurvriendelijk ingericht. De bestaande 

opgave voor 45 kilometer natuurvriendelijke oevers in 2022 mag niet worden vertraagd. Naast 

de opgave die er al ligt moet het waterschap bij projecten actief zoeken naar koppelkansen voor 

natuurvriendelijke oevers. Met name in het Reitdiep-systeem valt nog veel winst te behalen.   

• Het waterschap moet hard aan de slag met zwemwaterkwaliteit. In de huidige bestuursperiode 

heeft Water Natuurlijk al de eerste stappen gezet voor de verbetering van de 

zwemwaterkwaliteit in het Paterswoldsemeer. Binnen de komende bestuursperiode wil Water 

Natuurlijk dat de zwemwaterkwaliteit uitstekend is.  

• Barrières voor vismigratie moeten worden aangepakt. We moeten werken aan een 

aaneengesloten, natuurlijk watersysteem, waarin vissen tussen de Waddenzee en Drentse beken 

kunnen migreren. Om de doelen voor 2025 te behalen mag hier niet op worden bezuinigd.  

• Er is zijn meer maatregelen nodig voor biodiversiteit langs watergangen door het aanleggen van 

natuurlijkvriendelijke oevers met bloemrijke randen. Hierbij is specifieke aandacht nodig voor 

vlinders, libellen, bijen en andere insecten.  

• Ook op eigen terreinen van het waterschap, zoals dijken en terreinen van rioolwaterzuiveringen 

moet het beheer van groene delen zijn gericht op toename van biodiversiteit.  

• Het waterschap moet doorgaan met het natuurvriendelijk maaien en schonen van watergangen.  

En alleen wanneer het echt nodig is, voor een goede waterafvoer. Water Natuurlijk zou graag 

zien dat het waterschap het keurmerk ‘Kleurkeur’, dat in 2019 door onder andere de 

Vlinderstichting wordt ontwikkeld, doorvoert zodat insectenvriendelijk beheer wordt 

geconcretiseerd. Hetzelfde geldt voor het Deltaplan Biodiversiteit.  

• Het waterschap moet meer capaciteit vrijmaken voor het beschermen van kwetsbare inheemse 

planten, dierensoorten en natuurgebieden tegen invasieve en schadelijke exoten. Hierbij moet 

nauwer worden samenwerkt met gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties.  

 

  



8 

 

Speerpunt 2: Duurzaam en innovatief waterbeheer 

Duurzaam waterbeheer is meer dan het onderhouden van dijken en waterlopen. Het zuiveren van 

afvalwater uit het riool is een belangrijke taak van het waterschap. Dit gebeurt in meerdere 

rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het zuiveringsproces kost veel energie en levert, afgezien van redelijk 

schoon water, weinig waarde op. Water Natuurlijk vindt dat dit anders kan en moet.  

Innovatie en voorzien in eigen energie 

De aarde en het klimaat vragen het van ons om te versnellen op het gebied van duurzaamheid. Water 

Natuurlijk streeft naar een circulaire economie. Het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit 

afvalwater verdient meer aandacht. Door deze waarde te geven, komt er waarde terug uit de 

rioolwaterzuivering. Zo krijgen we duurzamere oplossingen en lagere belastingen voor burgers. 

Water Natuurlijk vindt dat onderzoek en experimenten met vernieuwende en duurzame technieken in 

rioolwaterzuiveringsinstallaties meer aandacht moeten krijgen. Er komen veel medicijnresten, hormonen 

en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Hiervoor zijn dringend oplossingen nodig. 

Water Natuurlijk ondersteunt de ambities van waterschap Noorderzijlvest om volledig in haar eigen 

energie te gaan voorzien. Hierbij zet Water Natuurlijk nadrukkelijk in op het gebruik van duurzame 

energie en zoveel mogelijk energiebesparing.  

Wij vinden dat het waterschap lokale energie initiatieven moet ondersteunen. 

 

Doelen voor de komende bestuursperiode 

• Het waterschap Noorderzijlvest moet in 2025 100% energieneutraal zijn. 

• Water Natuurlijk wil kringlopen sluiten. De rioolwaterzuivering moet geld gaan opleveren. 

Energie en grondstoffen willen wij terugwinnen uit afvalwater. Het waterschap moet mee in de 

economie van de 21e eeuw waarin kringlopen worden gesloten. Waterschap Noorderzijlvest 

moet aan het eind van de komende bestuursperiode binnen Nederland koploper zijn. 

• Op de eigen rioolwaterzuiveringen van het waterschap moet meer worden ingezet op het vinden 

van oplossingen voor vervuiling door hormonen en medicijnresten. In de komende 

bestuursperiode moet waterschap Noorderzijlvest in samenwerking met buurtwaterschappen 

meer tijd en geld vrijmaken om maatregelen te onderzoeken. 

• Er moet meer onderzoek worden gedaan naar andere terugwinroutes (stikstof, eiwitten, 
metalen) en het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) bij 
rioolwaterzuivering.  
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Samenwerken 

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe 

technologieën én samenwerking, ook internationaal. We kunnen meer bereiken als we beter en 

intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis. Dit geldt ook voor 

bewoners die moeten worden betrokken in projecten. 

Doelen voor de komende bestuursperiode 

• Het waterschap moet intensiever samenwerken met o.a. natuurorganisaties, 

erfgoedbewaarders, agrarisch bedrijfsleven, drinkwaterbedrijven, wetenschappers, industrie, 

andere overheden en bewoners. Lessen uit gebiedsprocessen, zoals in het Westerkwartier, 

moeten worden doorgevoerd in andere projecten.  

• Samen met ingezetenen en de landbouw moet worden gezocht naar oplossingen voor het 

tegengaan van vervuiling van water. Het waterschap moet hierover meer communiceren en 

informeren. 

• Het waterschap moet innovatie in de bedrijfsvoering in de landbouw ondersteunen. Bijvoorbeeld 
teeltvrije zones en bufferstroken met (reeds bestaande) subsidies en ruimtelijke maatregelen om 
overbemesting van wateren terug te dringen.  
 

• Het waterschap moet doorgaan met internationale samenwerking en blijven zoeken naar 

mogelijkheden om van anderen te leren. Hierop mag in de komende bestuursperiode niet 

worden bezuinigd.  

• Het waterschap moet waterberging op eigen (particuliere) grond steunen en initiëren. 

Speerpunt 3: Betaalbaar en beleefbaar water 

Meer inzet op bewustwording 

Beleven en genieten van water kan goed samengaan met bewustwording over de taken en 

werkzaamheden van het waterschap. Dit verdient meer aandacht. 

Water Natuurlijk vindt het zorgelijk dat veel inwoners niet weten wat het waterschap precies doet en 

waar het waterschap verantwoordelijk voor is. Voorlichting over het werk van het waterschap en de 

uitdagingen die er liggen is belangrijk en draagt bij aan meer transparantie en bewustzijn. Water 

Natuurlijk vindt dat ingezetenen bij projecten in een vroeg stadium moeten worden betrokken. Met 

ingezetenen moet op een open manier worden gecommuniceerd.  

 

Doelen voor de komende bestuursperiode 

• Na het voltooien van de stresstesten in haar beheergebied, moet waterschap Noorderzijlvest 

informatie en kennis delen. Burgers moeten worden meegenomen in de uitkomsten van 

klimaatstresstesten. Ook moeten burgers mee worden genomen in het vinden van 

klimaatadaptieve maatregelen. De klimaatatlas die is gelanceerd in Friesland kan hierbij als 

voorbeeld dienen.  
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• Het waterschap moet hard blijven werken aan bewustwording, door bijvoorbeeld samen met 

gemeenten burgers te informeren over (afval)waterbeheer en de gevolgen van 

klimaatverandering. De Open Dag van het Riool is hiervan een goed voorbeeld. De gemeente en 

het waterschap werken samen om inzicht te geven in een wereld die normaal van de 

buitenwereld is afgesloten.  

• Het waterschap moet doorgaan met educatie over water op scholen. 
 

• Er is behoefte aan educatieve voorzieningen in het beheergebied van waterschap 

Noorderzijlvest. Er moeten actuele informatie borden bij recreatieve voorzieningen en 

eigendommen van het waterschap komen te staan. 

• Samen met gemeenten moet het waterschap meer inzetten op voorlichting over wat niet in het 

riool gestort moet worden, ontkoppelen van regenwaterafvoeren, tegels uit tuin, zuinig met 

water omgaan en het gebruik bestrijdingsmiddelen in de tuin. 

• Water Natuurlijk wil dat het waterschap in lokale musea en informatiecentra mee werkt aan 

tentoonstellingen met het thema duurzaam water(beheer). 

• Water Natuurlijk ondersteunt natuurorganisaties die excursies in en rond 

waterbergingsgebieden organiseren. 

Een eerlijke verdeling van lasten  

Water Natuurlijk vindt dat de kosten van waterbeheer gedragen moeten worden door degenen die daar 

baat bij hebben. Kosten die het waterschap maakt ten gevolge van vervuiling mogen niet ten koste gaan 

van de belastingbetaler. De gene die vervuilt moet de hieruit voorkomende kosten betalen. 

De bijdrage van burgers, bedrijven, agrariërs en natuurbeheerorganisaties aan de waterschapsbelasting 

moet op een eerlijke manier worden verdeeld. Dat is nu niet altijd zo. Inwoners van dorpen en steden 

betalen het grootste deel van de lasten. De meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. 

Doelen voor de komende bestuursperiode 

• Water Natuurlijk ziet de wet graag aangepast: tweepersoonshuishoudens moeten gewoon voor 
2 VE (vervuilingseenheden) worden aangeslagen, één voor 1 VE en drie of meer voor 3 VE. Dit 
sluit aan op het principe de vervuiler betaalt. Burgers betalen zo alleen voor het deel waarvoor 
zij verantwoordelijk zijn. Niet meer en niet minder. 
 

• Het waterschap moet meer investeren in stedelijk waterbeheer.  

• Het waterschap moet steeds kiezen voor de meest duurzame en vernieuwende maatregelen die 

de kosten van het waterbeheer zo laag mogelijk houden.  
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Gezamenlijk investeren in beleving van water 

Water biedt veel mogelijkheden tot ontspanning en beleving. Iedereen moet hiervan kunnen blijven 

genieten. Dit komt de recreatiesector in Drenthe en Groningen ten goede. Water Natuurlijk vindt het 

belangrijk dat het waterschap hierop inspeelt. 

Dat kan door mee te werken of mee te denken bij het aanleggen en onderhouden van recreatieve 

voorzieningen. Denk aan visplekken, aanlegsteigers of wandelpaden.  

Ook erfgoed en cultuurhistorische landschappen, zoals de Groningse Maren en Drentse beken,  

verdienen onze aandacht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen voor de komende bestuursperiode 

• Het waterschap moet openstaan voor suggesties en wensen van recreatieorganisaties voor 

gebruik en inrichting van de wateren in ons beheergebied. 

• Waterschapgebieden en eigendommen moeten, waar mogelijk, toegankelijk gemaakt worden 

voor recreatief gebruik. Dit geldt voor recreatie op en aan het water. 

• Water Natuurlijk wil dat het waterschap voldoende voorzieningen voor de recreatievaart, met 

name de ongemotoriseerde recreatievaart, faciliteert. Voor recreatie geldt het ja, mits- principe. 

Burgers moeten kunnen beleven en genieten (recreatie-educatie). 

• Ons water en landschap gerelateerde erfgoed is een schitterende ingang om mensen meer 

bewust te maken van het belang van goed omgaan met water en het feit dat een goede 

waterbeheersing niet vanzelf komt. Beheer en onderhoud van dit erfgoed is daar op aangepast 

en het waterschap maakt dit erfgoed toegankelijk. Water Natuurlijk wil dat het waterschap 

water gerelateerd erfgoed meer onder de aandacht brengt en behoud.   
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• Een toegankelijk, divers, bevisbaar water met een goede visstand. Het waterschap moet 

samenwerken en kennis delen met organisaties die hier kennis van hebben. Bijvoorbeeld met 

Sportvisserij Groningen Drenthe. 

 

Lijst verkiezingen 20 maart 2019 

 

1 Elze Reitsema 

2 Titus Franzen 

3 Paul Tameling 

4 Doede de Vries 

5 Hiltje Hof 

6 Wilma Jongsma 

7 Arie van Wijk 

8 Frederik van Lookeren Campagne 

9 Hans Boer 

10 Denny Boersma 

11 Henk de Weerd 

12 Ria Damhof 

13 Tom Rustebiel 

14 Hanneke de Vries  

15 Sjoerd Schoonhoven 

 

 

 

 

 

Noot: Water Natuurlijk is een onafhankelijke, democratische partij, opgericht in 2008 om de groene 

krachten te bundelen. Diverse natuur-, milieu- en recreatie-organisaties ondersteunen de partij, zowel op 

landelijk niveau als in de regio. Dat geldt ook voor de politieke partijen D66 en Groen Links. 

 

Meer weten? Kijk dan op www.waternatuurlijk.nl/noorderzijlvest 

 

http://www.waternatuurlijk.nl/noorderzijlvest

