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Water Natuurlijk, de groene stem in de waterschappen

Water is essenteel  vvr  e kwaliteit  an  e leefvmge ing  an mens, plant en  ier, want:

 water speelt een belangrijke rvl in  e  eran eren e klimaatvmstan ighe en;

 water heef grvte in lve  vp biv i ersiteit, vp het le en  an planten en  ieren; 

 water is bepalen   vvr het lan gebruik (lan bvuw, natuur, recreate, sta  en  vrp); 

 water is fjn en gezvn  vm te  rinken;

 water is een bele enis.

Het zijn allemaal re enen vm water te beschermen, te  er e igen en te vn erhvu en. Met  e 
klimaat eran ering,  e nvv zaak tvt an ere energiewinning en met  e be reiging  an natuur en 
biv i ersiteit is het tj   vvr  uurzaam en natuurlijker waterbeheer. Water Natuurlijk zet zich 
hier vvr in. Duurzaam waterbeheer gaat ie ereen aan! Water? Natuurlijk!

Water Natuurlijk is in waterschapslan   e grvene waterschapspartj met hart  vvr blauw. Water en 
natuur -grven en blauw- zijn bij Water Natuurlijk nauw  erwe en. Water Natuurlijk is een 
vnafhankelijke,  emvcratsche partj. Elke  ag weer zeten AB- en DB-le en  an Water Natuurlijk in 
 e regiv’s zich in  vvr schvvn,  eilig, gezvn  en betaalbaar water en een gve e leefvmge ing, zv vvk 
in het beheergebie   an het waterschap Hunze en Aa’s. 

Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen en kunt u  vvr te stemmen in lve  uitvefenen vp
 e samenstelling  an het bestuur  an het waterschap in uw regiv. Water Natuurlijk Hunze & Aa's wil 
graag  er er met het mvvie werk  at is  erricht en  vvral vvk met  e nieuwe uit agingen  ie vp  e 
waterschappen afvmen. Hve? Dat kunt u lezen in  it  erkiezingsprvgramma. 

Ambitie en visie

De kernwaar e  vvr Water Natuurlijk Hunze & Aa's is  uurzaamhei . Onze
ambite is het be vr eren  an een  uurzaam ingericht en beheer 
watersysteem in een aantrekkelijke vmge ing, waarin het  vvr mensen,
 ieren en planten nu en in  e tvekvmst gve  tve en is. Een  uurzaam
watersysteem is essenteel vm vnze leefvmge ing  eilig, gezvn  en
aantrekkelijk te maken en te hvu en. Wij willen vnze leefvmge ing zv
beheren  at  it niet ten kvste gaat  an tvekvmstge generates. Die gve e
leefvmge ing  vrmt  vvr vns  e lei raa  bij vnze han elingen en
vp attingen. 

Drvge  veten,  eilige  ijken,  vl ven e en schvvn water –  it zijn allemaal
zaken waar een waterschap  vvr zvrgt. Water Natuurlijk  in t  at  eze
basistaken  an het waterschap heel gve  zijn te cvmbineren met me e zvrgen  vvr recreate, 
ge arieer e natuur, aantrekkelijk lan schappen en cultuurhistvrie. 
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Het watersysteem  an vpper laktewater, grvn water en hemelwater  vrmt een samenhangen  
geheel met grvn , bv em, lan schap en natuur. Dit is  vvr vns een belangrijk uitgangspunt vm  e 
uit agingen  ie  e klimaat eran eringen met zich meebrengen  ia  uurzaam waterbeheer aan te 
gaan, zvwel in  het lan elijke gebie  als in vnze ste en en  vrpen. Hierbij willen wij waar  at nv ig is 
het svms tra itvnele  enken v er watersystemen en waterbeheer,  at  vvral stvelt vp strij  tegen 
het water,  vvrbreken. Bescherming tegen water blijf nv ig, maar wij mveten vns vvk  vvrberei en 
vp  rvge jaren, grvte watertekvrten en hitestress. Zvwel  rvvgte als v er lve  aan water  ereisen 
natuurlijkere en rvbuustere watersystemen met feeibeler peilen. Dvvr een innv ate e en  uurzame 
aanpak is het waterbeheer gve  uit verbaar en betaalbaar.

Om te kvmen tvt  uurzame watersystemen en  uurzaam waterbeheer willen we  vvral vvk 
samenwerken met an ere partjen: met an ere v erhe en, met natuurvrganisates, met agrariërs, 
met waterspvrt- en recreate erenigingen en bv enal met vnze inwvners. Zij kennen hun 
leefvmge ing als geen an er. Duurzaam waterbeheer is bij Water Natuurlijk vpen en  emvcratsch, 
waarbij wij stre en naar een zvrg ul ige en fnancieel  erantwvvr e belangenafweging.

Stem bij de waterschapsverkiezingen! Stem voor Water Natuurlijk!

 

Wat heeft Water Natuurlijk de aggelopen jaren bereikt? 

Dankzij  eelname  an Water Natuurlijk Hunze en Aa’s aan het waterschapsbestuur is er  e afgelvpen 
bestuursperiv e een aantal belangrijke stappen gezet, bij vvrbeel  in natuurlijker waterbeheer,  e 
 erbetering  an  e waterkwaliteit en in het  ermin er e energiegebruik  an het waterschap zelf. Een 
aantal cvncrete punten vm te nvemen is:

 Natuurontwikkeling: meer ruimte voor water

De inrichtng  an  e nate natuurvntwikkelingsgebie en Rvegwvl  in Mi  en-Grvningen en 
Tusschenwater in het  al  an  e Hunze is geree  gekvmen. Te ens zijn het Deurzer- en Anreeper iep 
ten vvsten  an Assen heringericht  vvr  e beken hier weer te laten krvnkelen. Dvvr in  eze gebie en
meer ruimte aan water te ge en hebben we naast natuurvntwikkeling vvk een stap gezet in het 
vp angen  an  eran eringen in het watersysteem  vvr klimaat eran ering. 

 Vispassages en natuurvriendelijke oevers

Er zijn  ispassages en natuur rien elijke ve ers aangeleg  in het beheergebie  Hunze en Aa’s. Zij 
 ergrvten het leefgebie   an  i erse svvrten en  ragen te ens bij aan  e ecvlvgische kwaliteit  an 
watergangen.

 Inzicht in bronnen van vervuiling door beter meten

Om  e waterkwaliteits velen te halen heef Water Natuurlijk actef meegewerkt aan het 10 
puntenplan nutriënten en gewasbeschermingsmi  elen. Dit heef vn er an ere geresulteer  in een 
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 erfjning  an het meetnet waterkwaliteit. Hier vvr krijgen we  meer inzicht in brvnnen en svvrt 
 er uiling en kunnen we beter inschaten hve het staat met  e waterkwaliteit en vf er maatregelen 
nv ig zijn vm  ie te  erbeteren. 

 Schoon water voor de Drentsche Aa

We hebben een  ringen  bervep vp het waterschap ge aan maatregelen te trefen vm  e 
 erslechtering  an  e kwaliteit water in  e Drentsche Aa, te ens  rinkwaterwinningsgebie , te 
stvppen. Sin s 2012 stagneert  e waterkwaliteit en gaat  eze zelfs weer achteruit, me e  vvr nieuwe
 er uilen e stvfen. Het is geagen eer , maar er mvet  us nvg  eel gebeuren vm  e waterkwaliteit 
weer  erbeter  te krijgen.

 Voldoende handhaving

Vvvrkvmen is beter  an han ha en, maar han ha en blijf nv ig. We hebben gepleit  vvr eetra 
tvezicht. Na  een succes vlle pilvt is er een uitbrei ing  an han ha ers gekvmen.

 Investeringen in duurzame energie. 

Water Natuurlijk heef in  eze bestuursperiv e een energieplan ingebracht. Dvvr een mvte  an 
Water Natuurlijk is er  er vlgens  ier miljven eurv  rijgemaakt  vvr uit vering  an plannen vm aan 
 velen uit het lan elijk Energieakkvvr  te werken. Dit hvu t vn er meer in: 40%  an vnze energie 
zelf vpwekken, 10% energiebesparing vp peilbeheer  vvr bij vvrbeel  min er snel te spuien en 30% 
besparing  vvr efciënte in werkwijze, bij vvrbeel   vvr het schei en  an rivvlwater en schvvn 
water en samenwerking vp energiegebie  met gemeenten.

 Concrete uitvoering energieakkoord

Samen met  e gemeente Veen am is geïn esteer  in  e vntwikkeling  an een  zvnnepark. Bij   e 
rivvlwaterzui ering Hvvgezan  zijn 60 zvnnepanelen geplaatst. Er zijn (kleine) win mvlens bij 
gemalen geplaatst. Dit gebeurt  aak prvjectgebvn en. Het nieuwe gezamenlijke labvratvrium met 
Nvvr erzijl est wvr t  uurzaam gebvuw  en tvekvmstbesten ig ingericht.

 Ontsluiting voor wandelaars en fetsers

Waar mvgelijk zijn natuurgebie en vntslvten  vvr wan elaars en fetsers, zvals het Hunze al en  e 
herstel e Run e. 

 Visgelegenheden

We hebben plannen vn ersteun   ie ervp gericht waren  wateren te vnt ven  an uitheemse en 
wvekeren e planten. Hier vvr namen  vvrstrvming en be isbaarhei  tve. De spvrt issers hebben 
 it gefnancier . De kennis v er  issen en hun leefgebie en is bij  e spvrt isserij grvvt. Op het gebie 
 an ecvlvgische kwaliteit  an watergangen en natuur rien elijke ve ers  elen waterschap en  e 
spvrt isserij elkaars kennis.
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 Lasten voor natuurbeheerders

We stem en als een  an  e weinige partjen tegen een lan elijk  vvrstel waarbij  e kvsten  vvr 
natuurbeheer ers fvrs  erhvvg  zvu en wvr en.  

 Lasten voor inwoners

Naast gelei elijkhei   an  e tariefswijzigingen hebben we  e stjging in kvsten  vvr  e inwvners 
kunnen beperken tvt het infateni eau. We hebben  aarbij fvrs ingezet vp re ucte  an  e 
vm angrijke fnanciële reser es. 

Speerpunten verkiezingen 2019 - 2023

1. Water, natuur & klimaat;

2. Schoon en gezond water;

3. Energie, grondstofen, circulaire economie;

4. Genieten van water;

5. Investeren in de toekomst.
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Water, natuur en klimaat

Water en natuur kunnen niet zonder elkaar. Water is essentieel voor de natuurkwaliteit en het 
planten- en dierenleven. Natuur op haar beurt geeft bij optredende wateroverlast door 
klimaatverandering steeds vaker ruimte aan water door haar bergingsgunctie. In het beheergebied 
Hunze en Aa’s betreft het onder andere het Zuidlaardermeergebied met de omliggende 
natuurpolders. Aan de noordkust komen waterveiligheid en natuur nadrukkelijk bij elkaar.

Veel natuurgebie en  reigen te  er rvgen  vvr at het waterbeheer grvten eels is afgestem  vp 
intensie e lan bvuw. Het lan schap is zijn natuurlijke spvnswerking kwijt. Met  e tvenemen e 
klimaat eran ering,  ie zvwel waterv erlast als lang urige  rvvgte met zich meebrengt, wvr t  it 
een stee s grvter prvbleem  at technisch zijn grenzen aan het bereiken is. Er is  ringen  behvefe 
aan een rvbuuster watersysteem en een feeibeler peilbeheer  at meer meebeweegt met  e 
 eran eren e natuurlijke (seizvens)fuctuates. Dit kvmt vvk natuurherstel en biv i ersiteit ten 
gve e, welke hve  an vvk sterk vn er  ruk staan.  

Ovk ste elijk gebie  wvr t  vvr eetremere weersvmstan ighe en gecvnfrvnteer  met zvwel 
waterv erlast als  rvvgte en hitestress. On vl ven e grven, natuur en waterbergingsmvgelijkhei  in
 e sta   ersterken  it prvbleem nvg. In  e gemeenten zijn met hulp  an het waterschap 
klimaatstresstesten uitge ver , v erigens zvwel in ste elijk als in lan elijk gebie . Hiermee kvn 
wvr en aangege en hve klimaatbesten ig gemeenten zijn en wat er nv ig is vm bestan  te zijn 
tegen klimaat eran eringen. Vvvr het waterschap is  it vvk belangrijke infvrmate.   

Veel watergangen zijn in  e ze entger jaren genvrmaliseer  en rechtgetrvkken. Hier vvr hebben ze 
hun natuurlijke  ynamiek niet meer en zijn ze  aak  vvr  e geplaatste kunstwerken min er 
tvegankelijk gewvr en  vvr trekken e  issen en an ere zich  erplaatsen e watersvvrten. Met name 
vvk  e  erbin ing tussen grvte en kleine watergangen is afgenvmen, terwijl  eze bei e  an belang 
zijn  vvr het nate leefmilieu. Vispassages,  is rien elijke gemalen en natuur rien elijke ve ers 
zvrgen er vvr  at het leefgebie   an  i erse planten- en  iersvvrten  ergrvvt en  erbeter  wvr t, 
wat vvk weer  e biv i ersiteit helpt. Lan schappelijk is  it vvk aantrekkelijker  vvr  e recreant. 

We beginnen gelukkig niet bij nul, er ligt een fink aantal mvvie en grvtere natuurgebie en in het 
beheergebie   an Hunze en Aa’s, zvals  e Eems-Dvllar ,  e Ruiten Aa,  e Drentsche Aa, het Hunze al
met het Zui laar ermeergebie  en Rvegwvl . Dat is een gve e basis vm vp  vvr te gaan.

Wat willen we bereiken komende bestuursperiode?

 Water vasthouden in natuurgebieden

Dvvr water  ast te hvu en en  vvr slim natuurlijker peilbeheer kan  e spvnswerking  an het 
lan schap  ersterkt wvr en en kunnen nate natuurgebie en herstellen. Hier vvr wvr t het 
watersysteem te ens rvbuuster vm  e ge vlgen  an  e klimaat eran ering vp te kunnen  angen. 
O erigens zijn wij  an mening  at niet ie er natuurgebie  zich leent  vvr  e  ynamiek  an 
waterberging. Recreategebie en kunnen  an een alternatef zijn.
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 Natuurlijk peilbeheer en peil volgt gebied

We zijn  vvr natuurlijker peilbeheer. Om vns aan  e aanstaan e klimaat eran eringen gve  te 
kunnen aanpassen (vvk wel klimaata aptate genvem )  in en we het nvv zakelijk  at we feeibeler 
met vnze peilen vmgaan. De reguliere insteek  an ‘peil  vlgt functe’, waarbij het peil gevptmaliseer 
wvr t  vvr een functe, achten wij niet meer vppvrtuun. Wij ge en  e  vvrkeur aan ‘functe  vlgt 
peil’ vf ‘peil  vlgt gebie ’. Hier is het waterbeheer lei en  en er kan  eel beter ingespeel  wvr en vp 
waterv erlast en watertekvrten. In het  erleng e hier an  in en wij het belangrijk  at peilbeheer 
gekvppel  wvr t aan grvtere afgeslvten watereenhe en vf pvl ers. Wij  enken  at  it zvwel recht 
 vet aan natuur als aan lan bvuw,  vvr at  e vntwikkeling  an niet beperkt wvr t  vvr een encla e 
met afwijken  peil. Een  vvrbeel  is  e pvl er Ovsterlan  bij Haren, waar we er vvr hebben gezvrg  
 at  e prv incie  ui elijkhei  heef gege en v er  e tvekvmst  an natuur en lan bvuw in het gebie ,
al vrens het waterschap een  erantwvvr  peilbesluit kan nemen.

 Landbouw en natuur in harmonie

We willen vns samen met  e lan bvuw- en natuurvrganisates sterk maken  vvr een e enwichtge 
belangenafweging aangaan e lan bvuw en natuur. Inrichtng en beheer mveten ten  ienste staan 
 an  e functe, zvn er  at  e an ere functe  aar v erlast  an heef. Dit kan  vvr het stmuleren  an 
natuur-inclusie e lan bvuw en agrarisch natuur- en lan schapsbeheer en stmuleren  an ecvlvgisch 
beheer  vvr het waterschap.

 Bodemdaling en CO2

Er is in vns beheergebie  bv em aling  vvr gas- en zvutwinning en  eenvei ate. Hierbij kvmt  eel 
CO2  rij. In gebie en waar  eenvei ate  vvrkvmt, stre en we naar feeibeler peilbeheer vm 
 rijkvmen  an CO2 te  vvrkvmen. CO2- ermin ering is een  an  e klimaat velstellingen. 
In lan bvuwgebie en waar  vvr bv em aling  erziltng  reigt vf vptree t, is  vvrstrvming met zvet 
water  an belang. De inlaat  an gebie s reem  IJsselmeerwater willen we tvt een minimum 
beperken, maar met een  rvge zvmer als in 2018 was  at niet te  ven

 Samenwerken voor natuurontwikkeling en waterveiligheid

Samen met bveren, natuurvrganisates, gemeenten en prv incies willen we vns aan eel le eren in 
natuurvntwikkeling, zvals in het ri ier al  an  e Hunze, het Zui laar ermeergebie  en het Eems-
Dvllar gebie . Zv kvmen we tvt gebie en met een rijke natuur en rvbuuste watersystemen en 
werken we aan  e water eilighei   an vns beheergebie .

 Samenwerking in de kustzone

Aan  e nvvr kust willen we meer aan acht  vvr  e relate tussen binnen- en buiten ijks gebie . Hier
spelen meer ere vpga en  ie we samen met an ere vrganisates willen vppakken, zvals 
water eilighei ,  ijk ersterking, zvetwater vvrziening, natuurvntwikkeling en  ismigrate Waar  at 
 erantwvvr  kan, willen we  vvr natuur een meerwaar e creëren  vvr meer  vrm te ge en aan zvet-
zvutgebie en, zvals in het Eems-Dvllar gebie . De Bre e Grvene Dijk, waar water eilighei  en 
natuurvntwikkeling han  in han  gaan,  is  vvr vns een gve   vvrbeel   an het samen realiseren  an
meer ere  velen.
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 Natuur en klimaatadaptatie in de stad

Water is  vlgens vns een  erbin en e factvr vm  meer grven en natuur in  e bebvuw e vmge ing te 
krijgen. Dit is belangrijk, want het kvmt  e leefvmge ing ten gve e en het  raagt bij aan 
klimaata aptate. Zv werken grven en water  erkvelen  en re uceren vp  eze wijze  rvvgte en 
hitestress in  e sta . Ver er bie en ze ruimte  vvr  e vp ang  an neerslagpieken en an ere 
waterv erlast. Ovk recreatef wvr t  e sta  hier vvr aantrekkelijker. Een gve   vvrbeel  is het 
lan schappelijk herstellen  an  e Hunze in en nabij  e sta , wat vvk nvg eens cultuurhistvrisch heel 
interessant is.

De gemeenten mveten nu na  e klimaatstresstesten uit veringsplannen vpstellen. Het waterschap 
wil ste en en  vrpen helpen met het zveken naar vplvssingen  vvr  e waterprvblematek in 
bebvuw  gebie  en hen stmuleren vm maatregelen te nemen  vvr bij vvrbeel  waterberging, 
grvene  aken vf herstel  an waternatuur. Ovk zijn wij grvvt  vvrstan er  an afvppeling  an  aken, 
vm at zv af alwater en relatef schvvn (hemel)water wvr en geschei en en v erstvrten  an het rivvl
wvr t  vvrkvmen.

 Groene en bloemrijke landschapselementen

We stre en naar grvene en blvemrijke  ijken. We willen natuur rien elijke ve ers en ecvlvgisch 
beheer  an bermen en schvuwpa en be vr eren,  it vn er an ere met als  vel meer biv i ersiteit. 
Met name insecten  er ienen hier vnze aan acht. Ovk lan schappelijk en recreatef is  it 
aantrekkelijk.

 Kansen voor de natuur ook in kleine wateren

Kleine wateren en slvten en hun ve ers willen we eetensie er beheren, bij vvrbeel   vvr ecvlvgisch 
te schvnen, zv at vvk  aar  e natuur een kans krijgt. Dit  erhvvgt  e kansen  vvr biv i ersiteit en 
migrate  an svvrten. Bv en ien staan  eze watergangen in  erbin ing met hvvf watergangen en 
beïn lve en zv  e waterkwaliteit en  e  ersprei ingsmvgelijkhe en  vvr svvrten pvsitef. 

 Vispassages en blauwe verbindingen

Met  ispassages en  vvrzieningen  vvr an ere  ieren zvrgt het waterschap  vvr gve e ecvlvgische 
 erbin ingen tussen natuurgebie en en wvr t het leefgebie   an  i erse svvrten  ergrvvt. Wij zijn 
vvk in  it  erban   vvrstan er  an grvtere peilgebie en, want  ie  le eren grvtere leefgebie en  vvr
svvrten, vm at er  an min er barrières in  e  vrm  an kunstwerken zijn. Di erse  issen trekken uit 
het binnenlan  naar zee. Ovk in vnze kuststrvvk is passeerbaarhei   vvr vns een thema.

 Dierenwelzijn

Water, natuur en  ieren zijn vnlvsmakelijk met elkaar  erbvn en. Dierenwelzijn is vvk in het 
algemeen  vvr vns een belangrijk punt vm in besluiten mee te nemen. We zijn er blij mee,  at in  e 
afgelvpen bestuursperiv e  e Nvta Dierenwelzijn in het waterschapsbestuur is  astgestel .
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Schoon en gezond water

Schoon en gezond water is belangrijk voor het leeflimaat in onze steden en dorpen, voor de teelt 
van agrarische gewassen, maar ook voor het leven van vissen en andere waterdieren en onze 
drinkwatervoorziening. En wat te denken van zwemwater? Inspanning is nodig om de vervuiling te 
voorkomen en terug te dringen.

Naast  e beken e meststvfen en bestrij ingsmi  elen  ie  e waterkwaliteit negatef beïn lve en, 
ziten er vvk ‘nieuwe’ stvfen in het water  ie  aar niet thuishvren. Dan gaat het vm stvfen als 
me icijn- en  rugsresten en hvrmvnen, vnkrui  er elgers, in ustrieel af al en micrvplastcs. Als  ie 
stvfen in het rivvl terechtkvmen, zijn  e kvsten vm het af alwater te zui eren hvvg. Als ze in  e 
slvvt vf  e bv em terechtkvmen, kunnen ze het grvn water  er uilen en fvra en fauna en vvk vnze 
eigen gezvn hei  aantasten. Om  it te  vvrkvmen zijn bestrij ing  an  e  er uiling aan  e brvn en 
een gve e rivvlwaterzui ering nv ig. Innv ates zijn nv ig vm  ergelijke  er uiling terug te  ringen. 

Er zijn vp Eurvpees en natvnaal ni eau afspraken v er  e waterkwaliteit gemaakt. Waterschappen 
hebben een belangrijke  erantwvvr elijkhei  in het nakvmen  an  eze afspraken  ia 
inrichtngsmaatregelen en a equaat waterbeheer. Met ruim 3500 kilvmeter aan watergangen in vns 
beheergebie  is  it  vvr Water Natuurlijk Hunze en Aa’s een belangrijke uit aging.

Wat willen we bereiken komende bestuursperiode?

 Aanpak vervuiling bij de bron

Wij zijn  vvr het zui eren bij  e brvn  an  e  er uiling. Hiertve willen we  samen met be rijfsle en 
en instellingen slimme vplvssingen be enken vm te  vvrkvmen  at  er uilen e stvfen in het rivvl 
terechtkvmen. Dit kan bij vvrbeel   vvr an ers te werken vf an ere mi  elen te gebruiken. Ovk 
willen we samen met  eze partjen hergebruik  an water stmuleren.

 Extra rioolwaterzuivering

Wij willen bij  e rivvlwaterzui eringen eetra inzet vm me icijnresten en an ere nieuwe  er uilen e 
stvfen zvals plastcs uit het af alwater te halen. Daarbij willen we actef gebruik maken  an 
innv ates en pilvts  ie el ers zijn vntwikkel . 

 Bescherming watergangen en beken

In  samenwerking met  e lan bvuw, prv incie en natuurvrganisates willen we stre en naar  teelt rije
vf spuit rije zvnes en buferstrvken vm v erbemestng,  ifuse  ervntreiniging en  er uiling  vvr 
bestrij ingsmi  elen  an wateren tegen te gaan. De inzet  an agrarisch natuurbeheer zvu hierbij 
kunnen helpen, e enals ecvlvgisch schvnen  an watergangen. In kwetsbare gebie en, zvals 
beeksystemen, willen we  e teruggang in waterkwaliteit stvppen  vvr pre entef grvtere buferzvnes
te creëren tussen beek en gebie en met intensief lan gebruik, bepaal e ( er uilen e) teelten vf 
mestsilv’s. De grvtere afstan en tvt het beek al  vvrkvmen uitspveling en af lveiing  an  er uilen e
stvfen. In  it vpzicht  vlgen we  e Eurvpese jurispru ente rvn vm Natura 2000- gebie en en 
ammvniak epvsite vvk met belangstelling.
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 Schoon water en bloemrijke oevers in de stad

Samen met gemeentes willen we  e watergangen en slvten in ste en en  vrpen schvner hvu en 
 vvr het terug ringen  an zwerfaf al, bermmaaisel en vnkrui bestrij ingsmi  elen. Ver er willen we
natuurlijke en blvemrijke ve ers be vr eren, waar vvr het water in  e bebvuw e vmge ing een 
aantrekkelijk en aangenaam element  vrmt. Dit kan vvk  e biv i ersiteit be vr eren,  enk aan 
insecten als libellen en  lin ers.

 Water voor natuurgebieden

Veel nate natuur is afhankelijk  an  vl ven e en schvvn water. Dvvr gebie seigen water in  eze 
gebie en langer vf beter  ast te hvu en, willen we be vr eren  at  e gewenste waterhve eelhei  
en  e waterkwaliteit in  eze gebie en tvenemen. Dit zal  e kwaliteit  an leefgebie en  vvr planten 
en  ieren be vr eren. Samen met  e vntwikkeling  an natuur rien elijke ve ers wvr t vp  eze 
manier  e nate  erbin ing tussen gebie en vvk  ergrvvt. Dit is gve   vvr planten en  ieren  ie  vvr
hun  ersprei ing afhankelijk zijn  an water.

 Afspraak is afspraak

Eurvpese en natvnale afspraken v er  e waterkwaliteit  willen we vn erkvrt nakvmen (Ka errichtlijn
Water 2027). 

 Monitoring en handhaving

Afspraken  ie we hebben gemaakt willen we vvk kunnen mvnitvren en han ha en. Daar vvr is het 
belangrijk  at er blij en   vl ven e capaciteit beschikbaar is  vvr mvnitvring en han ha ing. 
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Energie, grondstofen, circulaire economie

Maatregelen om ons aan te passen aan de klimaatverandering zijn niet het enige dat ons te doen 
staat.  We zullen ook als waterschap over moeten schakelen op duurzame energie en hergebruik 
van grondstofen en water door gesloten kringlopen. Het waterschap is een grootverbruiker van 
energie. Wij vinden dat er finke stappen gezet moeten worden op weg naar 100% energieneutraal.

Waterbeheer  ergt  eel energie. Het energie erbruik  an waterzui eringen en gemalen is hvvg. Uit 
rivvlwaterzui eringsinstallates vntsnapt een aanzienlijke hve eelhei  brveikasgassen. Tegelijkertj  
le ert waterbeheer vvk grvn stvfen vp: maaisel als bivmassa, slib  an waterzui eringsinstallates, 
stvfen als fvsfaat en an ere mineralen  ie teruggewvnnen kunnen wvr en. Slib le ert bivgas, water 
kan kvu e vf warmte le eren. Water Natuurlijk  in t het belangrijk  at het waterschap zelf  uurzaam
werkt. Binnen  it thema liggen  aar vvr mvvie uit agingen: 

 On erzvek en samenwerking met het be rijfsle en zijn nv ig vm te kvmen tvt energiezuinige
en schvnere zui eringstechnieken en het terugwinnen  an grvn stvfen. 

 Samen met lvkale energiepartners mvet gezvcht wvr en naar mvgelijkhe en vm zelf schvne 
energie vp te wekken, zvals energie uit warmte  an af alwater. 

 Zuinig gebruik en hergebruik  an water  ragen vm innv ate. Water Natuurlijk wil  aartve het
gesprek aangaan met  e agrarische sectvr,  e in ustrie en met  rinkwaterbe rij en,  ie alle 
water als belangrijke grvn stvf in het prv ucteprvces hebben. 

In  eze uit agingen is samenwerking essenteel. Wij  in en  at we  aarin als waterschap zvwel zelf 
initatef kunnen nemen als kunnen aansluiten bij initate en  an an ere partjen. Wij zien  vvr 
vnszelf vvk een rvl in het v er ragen  an kennis.

Wat willen we bereiken komende bestuursperiode?

 Energieneutraal

Een 100% energieneutraal werken  waterschap is vns  vel. Het bestaan e prvgramma  vvr het 
vpwekken  an eigen energie wvr t met kracht  vvrtgezet, waarvn er het plaatsen  an zvnnepanelen
vp terreinen  an rivvlwaterzui eringen. Hierbij zveken we  e samenwerking met gemeenten en 
energiecvöperates. Daar waar inkvvp nv ig is, gaan we  vvr  uurzaam vpgewekte energie. Ovk bij 
het  erbeteren vf  er angen  an pvmpen en gemalen gaan we  vvr  uurzame energie.   

 Energiefabriek 

De rivvlwaterzui ering mvet zv eel mvgelijk stvfen vpnieuw benuten en vmzeten in grvn stvfen, 
zvals fvsfaat en slib. We hebben het  an v er een energiefabriek in plaats  an een 
rivvlwaterzui ering. 

 Innovatie 

Wij willen samen met het be rijfsle en tvepassing  an schvnere en energiezuinigere 
zui eringstechnieken be vr eren, zvals het benuten  an warmte uit af alwater en het terugwinnen 
vf hergebruik  an grvn stvfen. 
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 Kleirijperij

Een belangrijk innv atef prvject waar we mee  er er willen, is slib uit het Eems-Dvllar gebie  laten 
rijpen tvt klei en  eze gebruiken ter  ersterking  an  e zee ijk in het nvvr elijk kustgebie . Met  it 
hergebruik  an gebie seigen slib en  e  ijk ersterking slaan we twee  liegen in een klap.

 Ambitieus beleid

De lan elijke afspraken vp het gebie   an klimaat en energie zien wij als een minimum ni eau  at wij 
tenminste mveten nakvmen. 

 Landbouw en watergebruik 

De geslvten waterketen en hergebruik  an water vp agrarische be rij en  in en wij in een 
beheergebie  met  eel lan bvuw  an grvvt belang. Daarvm steunen wij het Deltaplan Agrarisch 
Water en hvpen  at  it  ersterkt wvr t  vvrtgezet. Ovk vn erzvek naar zvutminnen e gewassen in 
het nvvr elijk kustgebie   in en wij in  it  erban   an belang.
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Genieten van water

Water Natuurlijk staat voor het genieten van water en natuur. Water is een belangrijk onderdeel 
van onze woon- en leegomgeving. Aan water is ook veel (cultureel) erggoed verbonden van en voor 
iedereen. Een gevarieerde inrichting verbetert de kwaliteit van de leegomgeving en van de natuur. 
Water Natuurlijk vindt dat het waterschap de eigen gebieden zoveel mogelijk toegankelijk maken 
voor wandelen, fetsen, varen, schaatsen, vissen en ander recreatieg medegebruik.

Waterschappen beziten grvn , zvals  ijken en vn erhvu spa en langs watergangen. Deze zijn  aak 
aantrekkelijk  vvr kleinschalig gebruik. Water Natuurlijk  in t  aarvm  at  eze tvegankelijk mveten 
zijn  vvr wan elaars, fetsers en spvrt issers. Ovk  erbin en ze natuurgebie en en sta -lan . 
Grven en water in  e sta  hebben niet alleen een pvsite e betekenis  vvr het leeflimaat, maar zijn 
vvk aantrekkelijk vm te recreëren. Ovk hier is tvegankelijkhei  belangrijk.

Gezvn  en  eilig zwemmen in vpen water  ereist water  an een gve e ecvlvgische kwaliteit. Dit 
schvne water is vvk  an belang  vvr fvra en fauna. Vis rien elijke gemalen en  ispassages  ergrvten 
het leefgebie   an  issen en an ere water ieren. Een  i erse en grvte  isstan   ersterkt vvk het 
plezier in  e spvrt isserij.  Bijzvn ere gemalen, sluizen en an er watererfgve  mveten wvr en 
gekvester  en willen we  tvegankelijk maken. Dit erfgve   ertelt het  erhaal  an het Ne erlan se 
waterbeheer. Gve e infvrmate vvrziening hvvrt hierbij. 
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Wat willen we bereiken komende bestuursperiode?

 Recreatie en sportvisserij

Bij  e aanleg  an natuur rien elijke ve ers mveten er  vl ven e mvgelijkhe en zijn  vvr recreate 
en spvrt isserij.

 Varen, wandelen en fetsen

Wij stre en naar het mvgelijk maken  an recreate e  aarrvutes waarbij we  e na ruk leggen vp  e 
vngemvtvriseer e  aart. Wij willen  e wan el- en fetsmvgelijkhe en langs water  ergrvten. Onze 
schvuwpa en en  ijken willen we  aartve zv eel mvgelijk vpenstellen. 
Wanneer het waar e vlle aan ullingen vp ree s bestaan e netwerken  an recreate e  erbin ingen 
en rvutes zijn, hebben  eze een streepje  vvr. Ovk zien wij mvgelijkhe en  vvr recreate e 
 erbin ingen tussen lan elijk en ste elijk gebie . Recreatef me egebruik stemmen we in 
natuurgebie en af met  e terreinbeheer ers. Meer water en grven in  e sta   ersterkt  e 
recreate e tvegankelijkhei   an  e sta .

 Zwemwater

Dvvr har  te werken aan schvvn water willen wij vvk  e zwemkwaliteit  an vns water  erbeteren. 

 Erfgoed

Ons aan water gerelateer e erfgve  is belangrijk, vm at  it geschie enis en vntwikkelingen  an 
waterbeheer  vvr  e eeuwen vp tastbare wijze laat zien. Het gaat vm lan schappen. Denk aan  e 
pvl ers met  ijkengvr els in het nvvr elijk kustgebie   ie laten zien hve  e inpvl ering is  erlvpen 
en  e Grvninger maren vf het  erka elingspatrvvn in  e Veenkvlvniën. Het gaat vvk vm 
waterstaatswerken als (zee)sluizen vf gemalen en bruggen. Het ri ier al  an  e Hunze  ertelt een 
cvmpleet  erhaal  an natuurri ier tvt kanaal en nu weer  an kanaal tvt natuurlijker ri ier. Het is 
slechts een greep uit  ele  vvrbeel en. Wij willen vns erfgve  behvu en, herstellen en vp 
e ucate e wijze tvegankelijk maken  vvr mensen.

 Het publiek informeren

Bij belangrijke waterkun ige (kunst)werken, natuurvntwikkelingsprvjecten en werken  an histvrisch 
belang plaatst het waterschap infvrmatebvr en. Het waterschap  ertelt wat ze  vet en waarvm. 
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Investeren in de toekomst

Water Natuurlijk zet zich in voor een transparant, eerlijk, sociaal, haalbaar en betaalbaar 
waterbeheer. 

Het vrganiseren  an waterbeheer kvst gel . Water Natuurlijk  in t  at  e kvsten  an waterbeheer 
 vvral ge ragen mveten wvr en  vvr  egenen  ie  aar baat bij hebben. Kvsten  ie het waterschap 
maakt ten ge vlge  an  er uiling mvgen niet ten kvste gaan  an  e belastngbetaler. De  er uiler 
betaalt.
Het belastnggel   an ingezetenen, be rij en, agrariërs en natuurbeheervrganisates mvet vp een 
eerlijke manier wvr en  er eel . Dat is nu niet altj  zv. Inwvners  an  vrpen en ste en betalen het 
grvvtste  eel  an  e lasten. De meeste in esteringen gaan echter naar agrarisch waterbeheer. Water 
Natuurlijk  in t  at er meer geïn esteer  mvet wvr en in  vrpen en ste en vm  e efecten  an 
klimaat eran ering vp te  angen. Ovk zijn wij  an mening  at  e kvsten  vvr waterberging in 
natuurgebie en  vvr  e samenle ing als geheel mveten wvr en ge ragen.

Wat willen we bereiken komende bestuursperiode?

 Investeren in duurzaamheid

Elke eurv kan maar één keer wvr en uitgege en  vvr een  uurzaam waterbeheer. Die eurv willen we 
e enwichtg, recht aar ig en  erstan ig inzeten. Ste ig in esteren in water eilighei  en  uurzaam 
waterbeheer is nvv zakelijk. Met het vvg vp klimaat eran ering en energietransite zijn 
in esteringen nv ig. De kvst gaat  aarbij uit  vvr  e baat. Een eerlijker belastngstelsel hvvrt hierbij.

 Ecosysteemdiensten

Water en natuur le eren samen winst vp. Denk bij vvrbeel  aan natuurgebie  als 
waterbergingsgebie . Dit is een gve   vvrbeel   an een ecvsysteem ienst  anuit natuur. Kvsten 
gemaakt  vvr een  erbetering  an  e leefvmge ing, bij vvrbeel   vvr meer natuur, waterberging vf 
recreatemvgelijkhe en te creëren, mveten  vvr  e samenle ing als geheel ge ragen wvr en. Hier 
zullen we vns har   vvr maken. Vanuit  it perspectef willen wij vvk grvenblauwe  iensten  vvr 
agrariërs stmuleren.

 Lasten voor natuur

Terrein beheren e natuurvrganisates hebben vnlangs een finke  erhvging gekregen  an hun 
waterschapslasten. Wij  in en echter  at natuurbeheer ers niet eetra belast mveten gaan wvr en. 
De natuurgebie en zijn belangrijk  vvr het waterbeheer. Zij le eren het waterschap en  e 
samenle ing juist wat vp. Ovk is het beheer  an  eze gebie en geen geringe vpga e. Water 
Natuurlijk  in t bv en ien  at natuurvntwikkeling in vns aller belang is en  at  aarvm  e lasten  vvr
natuur vvk vmlaag zvu en kunnen. De spelregels  vvr  e belastnghefng wvr en vp  it mvment 
lan elijk herzien. Wij willen vnze in lve  maeimaal gebruiken vm bv engenvem e principes  vvr te 
 veren.
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 Aanbestedingen

Bij aanbeste ingen ge en we een zwaar ere weging aan  uurzaamhei saspecten zvals Cv2-uitstvvt 
 vvr  er ver en svciale werkgelegenhei . Binnen  eze criteria  ge en we zv mvgelijk  vvrkeur aan 
lvkale partjen. Dat  ven we niet alleen vm  e regivnale ecvnvmie te stmuleren, maar  vvral vvk 
vm at  it uit het vvgpunt  an  uurzaamhei   e  vvrkeur geniet.

 Digitale overheid

De ICT-samenwerking binnen het Waterschapshuis  ient  er er geïntensi eer  te wvr en. De nieuwe
 erplichtngen in het ka er  an  e  igitale v erhei  brengen eetra kvsten met zich mee, en  e 
samenwerking kan helpen  ie kvsten te  elen met  e an ere waterschappen. Be eiliging  an 
persvvnsgege ens is  aarbij belangrijk.

 Betaalbaar water voor iedereen

Water Natuurlijk staat  vvr svciale belastnghefng, wat betekent  at we het kwijtschel ingsbelei  
 an gemeenten  vlgen. 

 Waterbewustzijn

Om  raag lak te creëren en het waterbewustzijn te  ergrvten,  in en wij  at aan  e burgers  vvr het
waterschap zichtbaar mvet wvr en gemaakt wat  e maatschappelijke (publieke) vpbrengsten zijn 
 an in esteringen in  uurzaam waterbeheer. Ge acht kan wvr en aan   eilighei , gezvn hei , natuur
en lan schap. Bele en en genieten  an water kan gve  samengaan met bewustwvr ing v er  e taken
en werkzaamhe en  an het waterschap. Dit  er ient meer vnze aan acht. 

Stem voor de waterschapsverkiezingen! Stem voor 
Water Natuurlijk!

htps://www.waternatuurlijk.nl/hunze-en-aas/

Noot: Water Natuurlijk is een vnafhankelijke,  emvcratsche partj, vpgericht in 2008 vm  e grvene
krachten te bun elen. Di erse natuur-, milieu- en recreate-vrganisates vn ersteunen  e partj,

zvwel vp lan elijk ni eau als in  e regiv. Dat gel t vvk  vvr  e pvliteke partjen D66 en Grven Links. 
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