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Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg 2018 - 02,  oktober 2018 
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1. Inleiding. 

Deze nieuwsbrief van Water Natuurlijk Limburg valt globaal uiteen in twee delen: de lopende zaken, 
en de aanloop naar de verkiezingen voor de besturen van de waterschappen in maart 2019. 

Tot de lopende zaken behoort uiteraard het optreden van de groene fraktie in het algemeen bestuur 
van het Waterschap Limburg. Ria Dielissen, voorzitter van de gekombineerde fraktie van Water 
Natuurlijk en de twee benoemde leden van de natuurterreinen, doet verslag.   

Hierna volgen twee zaken die tot het aandachtsgebied van Ron de Cock behoren: de stand van zaken 
bij de sociale media, landelijk en regionaal, en de financiën. 

De meeste aandacht, in de afgelopen maanden én in de komende, vroegen en vragen echter de 
komende waterschapsverkiezingen, vanaf nu nog zo’n kleine vijf maanden te gaan. We gaan er 
hierna verder op in.   

We sluiten deze nieuwsbrief af met een overzicht van namen en adressen van de bestuursleden resp. 
de gekozen fraktieleden van Water Natuurlijk Limburg. 

2. Actualiteit fractie Water Natuurlijk in Algemeen Bestuur Waterschap Limburg. 

 Waar zijn wij afgelopen periode vooral mee bezig geweest.                                                                     
Onze fractie maakt sinds de fusie 1 januari 2017 deel uit van een zeer brede coalitie, die bestaat uit 
alle partijen van het nieuwe waterschap Limburg. 

Schoon oppervlaktewater en KRW doelen zijn voor ons steeds speerpunt geweest, die ook in de 
coalitieonderhandelingen een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Met een dagelijks bestuurslid  ( Joke Kersten)  die de beekherstelprojecten in haar portefeuille heeft, 
hebben wij samen  met 5 AB leden een mooie positie om daar waar mogelijk invloed uit te oefenen 
op het beleid van het nieuwe waterschap. Wij hebben er voor gekozen om dat niet te doen met  veel 
publiciteit, maar vooral om steeds weer, daar waar mogelijk , in elke commissie, in elke AB 
vergadering, maar vooral ook tijdens excursies ter plaatse,  aandacht te vragen voor onze zorgen. 

Oppervlaktewater ecologisch op orde                                                                                                          
“’Met  het programma  Water In Balans streeft het Waterschap Limburg naar een Limburgs 
watersysteem, dat zo robuust mogelijk is ingericht, dat het extreme regenval beter verwerkt, bij 
droogte niet droogvalt en ecologisch op orde is.”  Dit klinkt  op papier  precies, zoals wij  
Natuurterreinen en Water Natuurlijk  willen .. .maar  dat ecologisch op orde , daar ligt nog een hele 
grote opgave voor het waterschap.  De Fractie Water Natuurlijk en Natuur terreinen maakt zich hier 
grote zorgen over. Uit onderzoek blijkt, dat op dit moment nog  in slechts 5 % van de KRW 
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waterlichamen aan de gewenste norm voldoet.  In het actieplan “Aanpak terugdringen nutriënten in 
het landelijk gebied “  worden door WsL een aantal acties uitgezet . Aanleiding voor dit nieuwe 
actieplan was de publiciteit over mestfraude in Limburg (november 2017) Helaas zijn de acties tot nu 
toe nog  vooral gericht op het : “Door middel van verzamelen van meer meetgegevens een 
specifieker inzicht te krijgen in de nutriëntenproblematiek in ons beheergebied” 

De fractie Natuurterreinen en Water Natuurlijk wil dat er in de begroting 2019 en in de 
meerjarenbegroting meer geld wordt vrijgemaakt om de daadwerkelijke acties, die noodzakelijk zijn 
om onze oppervlakte wateren ecologisch op orde te krijgen en aan de de KRW normen te voldoen, te 
kunnen uitvoeren. 

In het Programma “Water in Balans” gaat het WaterschapLimburg  meer  de ruimte zoeken in de 
natuurlijke beekdalen om het water te bufferen.  Wij vinden dat een prima uitgangspunt, hebben 
hier geen probleem mee, als dat water , dat in de beekdalen wordt opgevangen schoon is.  Als 
natuurfractie kiezen we dus niet alleen voor de kwantitatieve doelen, maar juist ook voor de 
kwaliteitsdoelen.  Dus kwaliteit bij de inrichting van nieuwe natuur voor de buffering van water, maar 
ook kwaliteit bij de realisatie van beekherstel. Waterkwaliteit moet net zo belangrijk zijn als het 
voorkomen van waterschade.  

Niet allen mest is hier het issue. Maar ook alles wat na onze zuiveringen nog overblijft en in de Maas 
en de beken terecht komt. Het voorbeeld Simpelveld, waar de beek na onze beroemde 
waterzuivering ver boven de normen zit wat betreft vervuiling. 

Voorkomen van vervuiling oppervlakte water: Overtollige medicijnen                                                                                     
De fractie heeft meerdere keren in het AB aandacht gevraagd voor de groeiende hoeveelheid 
medicijnen in het oppervlaktewater. Wij hebben o.a. het DB verzocht om via de Unie bij de regering 
en provincies  aan te dringen op een oplossing zoals vergoedingen van kosten voor het afvoeren van 
medicatie.  

Wateroverlast en de klimaatadaptatie                                                                                                        
Soms lijkt het alsof morgen Limburg vergaat, als we niet snel van alles doen.  Wij zijn van mening, dat 
altijd voor duurzame oplossingen gekozen moet worden. Duurzame oplossingen hebben meestal 
meer tijd nodig, vooral als dan meer doelen gezamenlijk worden aangepakt, zoals ruimte voor water, 
meanderende beken, ecologische herstel, voorkomen van vervuiling. En dan ook nog aandacht voor 
de ruimtelijke kwaliteit.  Uitgangspunten, zoals “smart Rivers” bovenstrooms vasthouden van water , 
moeten ons inziens  structureel in de planontwikkeling worden meegenomen. 

Wij hebben als fractie steeds weer opnieuw aandacht gevraagd voor ruimtelijke kwaliteit bij het 
ontwerpen en vergroten van waterbuffers en dammen in het zuid limburgse heuvelland, denk aan 
Slenaken, Oirsbeek en Meersen, etc. waar het waterschap op dit moment volop bezig is om de 
modderstomen en wateroverlast aan te pakken. 

De ruimtelijke kwaliteit is o.i. ook een thema, dat niet over het hoofd mag worden gezien bij de 
oplossingen die in de noordelijke Maasvallei gezocht moeten worden om de bewoners te 
beschermen tegen overstromingen van de Maas. Er is een visie opgesteld door het programmateam 
HWBP (hoogwater beschermingsprogramma)  “Ruimtelijke Kwaliteit Noordelijke Maasvallei) dat 
dreigt onder te sneeuwen, doordat de projecten allemaal zijn opgeknipt. Ook hiervoor hebben wij 
meerdere keren aandacht gevraagd. 

 



 

 

 

WATER NATUURLIJK LIMBURG  

  

 

3 
 

3 

Wateroverlast binnenstedelijk  Waterklaar / afkoppelen                                                                          
Wij zien dat de regels en het bedrag dat de gemeentes aan subsidie geven verschilt. Zou het niet 
eerlijker zijn als de burger jaarlijks een korting krijgt op de waterschapslasten?  Wij hebben 
voorgesteld om bij een flinke investering  de eerste x aantal jaren korting te geven op de 
waterschapsbelasting. Op deze manier kan het ook niet gebeuren dat je helemaal niets krijgt omdat 
het subsidiepotje in je gemeente al volledig is gebruikt.  

De bever                                                                                                                                                                
Het beverprotocol van de provincie staat eindelijk op papier. Het waterschap kan hier nu hopelijk 
mee aan de slag.  Er zijn creatieve initiatieven, zoals een pilot met het instellen van een beverwacht , 
samen met natuurbeheerorganisaties, een geweldig goed idee. Vrijwilligers inschakelen. 

Dat de bever in onze provincie veel schade veroorzaakt is  bekend. Wat wij hierbij niet eerlijk vinden 
is dat alleen bedrijven een schadevergoeding kunnen krijgen. 

Veel verenigingen en particulieren hebben ook schade en overlast en krijgen daar geen vergoeding 
voor. 

Wij hebben  het DB verzocht om dit onder de aandacht te brengen bij de Provinciale Staten en samen 
te kijken hoe we ook deze gedupeerden een vergoeding kunnen geven dan wel de omheining te 
betalen die voorkomt dat de bever schade kan aanrichten. 

Droogte en  grondwaterstanden                                                                                                                       
Na de drastische regenbuien in juni 2016 heeft het waterschap heel veel geïnvesteerd in 
maatregelen ter voorkoming van wateroverlast. De fractie heeft ook toen al direct aandacht 
gevraagd voor de risico’s, die deze maatregelen kunnen hebben voor natuurbeken, natte 
natuurgebieden,  maar ook voor de grondwaterstanden. Snel afvoeren betekent namelijk, dat het 
water niet in de grond kan trekken ter aanvulling van de grondwaterstanden. 

Helaas hebben we daar dan vervolgens een extreem droog jaar voor nodig, om het thema “ water 
vasthouden” weer op de agenda te krijgen. 

 

 

3. Sociale media    

De landelijke en Limburgse website is half 
september in een nieuw jasje gestoken. 

Het adres is www.waternatuurlijk.nl . 

Via de startpagina van de landelijke site kan 
doorgeklikt worden naar het Limburgse gedeelte. 

 
We zullen binnenkort daar de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma plaatsen. 

 

http://www.waternatuurlijk.nl/
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Verder zal de website gevuld moeten worden met actueel nieuws. Dit zal vooral van onze fractie 
moeten komen. Maar als er een lokaal Groen of Blauw initiatief is, kan iedereen daarvoor een 
artikeltje inleveren. Het liefst met een foto. 

Dit kunnen jullie sturen naar WNLimburg@gmail.com  . Geef daarbij in het onderwerp aan dat het 
voor de website is. 

 

Het profiel van de twitter account is aangepast aan die van de vernieuwde website. Wie ‘op twitter’ 
zit’ kan ons volgen, want hoe meer volgers, hoe meer bekendheid! 

Het twitteradres is: @WNLimburg 

 

We zijn inmiddels ook begonnen met Instagram 

We proberen daar twee tot drie keer per maand een natuur- of milieufoto te plaatsen voorzien van 
een korte tekst. Foto’s zijn welkom en kunnen naar WNLimburg@gmail.com  gestuurd worden. 

Via de Instagram app zijn we te vinden onder waternatuurlijklimburg 

 

Binnenkort worden we ook actief op Facebook. 

 

4. Financiën 

CAMPAGNE VOEREN KOST GELD 
Gedurende de afgelopen vier jaar is door bijdragen van de fractieleden zo’n vijfduizend euro bij 
elkaar gespaard. Daarnaast krijgen we van de 
landelijke partij nog een bijdrage voor de campagne 
van ca. drieduizend euro.  
Maar we willen wat ruimer in het financiële jasje zitten 
om een sterke campagne te kunnen voeren. 

 

Daarom vragen we jullie om met een extra bijdrage de 
komende campagne te steunen.  

Dezebijdrage  kunnen jullie overmaken op  rekeningnummer NL24 TRIO 039 040 7437 t.n.v. Water 
Natuurlijk Limburg, o.v.v. campagne. 
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5. Waterschapsverkiezingen. 

 Zoals al aangegeven zullen in maart 2019 de verkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe 
waterschapsbesturen, gelijk met die voor de Provinciale Staten. 

In de voorjaars-ledenvergadering werd de kandidatencommissie ingesteld, bestaande uit Joke 
Kersten, Marlise Korsten en Harry Tolkamp, die de gesprekken met kandidaten zou gaan voren en 
een voorstel voor de lijstvolgorde zou doen..  

De periode van kandidaatstelling werd al per 1 april dit jaar geopend, en liep tot 1 juli 2018. Omdat 
zich begin juli naar het oordeel van het bestuur nog niet genoeg kandidaten hadden aangemeld, 
werd deze periode verlengd tot begin augustus. In die maand heeft de kandidatencommissie 
gesprekken gevoerd met zo’n 25 kandidaten. Deze gesprekken vonden voor het grootste deel plaats 
in het gebouw van de Sportvisserij Limburg in Roermond. Het bestuur dankt de Sportvisserij voor de 
genoten gastvrijheid. Chris Biemans regelde de organisatie van en rond deze gesprekken,  

Het werk van de kandidatencommissie werd afgerond met een concept-voorstel voor de 
lijstvolgorde. Iedere kandidaat werd afzonderlijk ingelicht over de plaats die hem of haar was 
toegekend. De periode waarin een kandidaat conform het huishoudelijk reglement bezwaar kon 
aantekenen liep van 7 t.m. 21 okt. 2018. Uiteindelijk is de kandidatenlijst door het bestuur naar 
buiten gebracht. Deze moet nu tijdens de ledenvergadering op 12 nov. a.s. definitief worden 
vastgesteld. De ledenvergadering heeft het laatste woord; dat betekent dat er dan nog 
verschuivingen in de lijstvolgorde kunnen worden aangebracht. Begin februari 2019 zal de lijst 
formeel door het ons bestuur bij het Waterschap Limburg worden ingediend.  

     

Terwijl het werk van de kandidatencommissie bijna is afgerond, zijn twee andere commissies juist 
van start gegaan.  

De programmacommissie, onder leiding van Gerard IJff,  begon begin oktober met zijn 
werkzaamheden. Dat was relatief laat, wat te wijten was aan het laat beschikbaar komen van het 
landelijk programma, Dit programma was op de landelijke ledenvergadering van 22 sept. j.l. definitief 
vastgesteld. Het ontwerp provinciale programma werd deze maand opgesteld, en zal aan de 
ledenvergadering van 12 nov. a.s. definitief worden vastgesteld.   

 De campagnecommissie, onder leiding van Peter Hovens, is inmiddels uit de startblokken. De 
provinciale campagne moet uiteraard gelijk opgaan met de landelijke campagne. Om die reden werd 
op 2 okt. j.l. een kennismakingsgesprek gehouden met Anieke Kranenburg van het landelijk 
campagneteam. De commissie heeft enkel maanden de tijd om alle voorbereidingen te treffen. We 
schakelen dan begin 2019 naar een hogere versnelling, en uit ervaring weten we dat zo’n campagne 
pas nà de carnaval volledig op stoom komt. We gaan ervoor!    

  

6. Jubileum, Water Natuurlijk bestaat 10 jaar 

Als laatste: Water Natuurlijk bestaat alweer 10 jaar! Dat jubileum zal op vrijdag 2 november in 
Amsterdam worden gevierd. Als alles volgens plan is verlopen heeft ieder lid inmiddels een 
uitnodiging ontvangen. Verdere gegevens zijn te vinden op de landelijke website. We hopen op 
een  grote deelname vanuit onze provincie!.  
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7. Bestuur WNL en leden AB ws Limburg. 

Bestuur WNL: 

Voorzitter: Aart Resoort, fam.resoortA-C@hetnet.nl  046 4523466; 

Secretaris: Chris Biemans, chrisbiemans@home.nl  06 23936932; 

Penningmeester: Ron de Cock, decockra@gmail.com  0631084416  

 

Leden AB waterschap Limburg: 

Namens WNL: 

Joke Kersten,(DB-lid)  j.w.kersten1@gmail.com  06 22522475; 

Sjraar Roelofs, sjraar.roelofs@gmail.com;  06 54771729; 

Jacqueline Aelen, j.aelen69@gmail.com  06 10676919; 

Ruben van Beusekom, rvanbeusekom@hotmail.com  06 52322389. 

 

Namens geborgden natuurterreinen: 

Ria Dielissen, r.dielissen@home.nl  06 46121566; 

Arnold Jansen, arnold@grevendael.nl  06 83444327. 
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