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Nieuwsbrief Water Natuurlijk Limburg,  maart 2018 
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7. Bestuur Water Natuurlijk Limburg en leden Algemeen Bestuur Waterschap Limburg. 

 

1. Inleiding. 

 

In deze nieuwsbrief wil het regionaal bestuur van Water Natuurlijk Limburg alle leden van een aantal 

zaken op de hoogte brengen. Het gaat zowel om het reilen en zeilen van de groene fraktie in het 

Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg, als om lopende en vooral komende zaken. 

 

De vier gekozen leden van Water Natuurlijk vormen samen met de twee benoemde leden voor de 

natuurterreinen één groene fraktie in het algemeen bestuur van het Ws Limburg. Ria Dielissen doet 

verslag. 

 

We besteden voorts aandacht aan de stand van zaken rond de website resp. de financiën, en noemen 

nog even de data en plaats van komende bijeenkomsten. 

 

Last but not least staan we stil bij de verkiezingen voor de besturen van de waterschappen. Deze 

worden in maart 2019 gehouden, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 

Het landelijk bestuur en het regionaal bestuur hebben de voorbereidingen inmiddels in gang gezet. 

Daarover meer in het laatste gedeelte van deze nieuwsbrief. 

 

 

 
Bronnengebied Kingbeek 
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2. Actualiteit fractie WN in AB wS Limburg. 

 

Vanaf het moment van de fusie op 1 januari 2017 bestaat de fractie Water Natuurlijk uit 4 personen, te 

weten: Joke Kersten, Jacqueline Aelen, Sjraar Roelofs en Ruben van Beusekom. 

Samen met de geborgden Natuurterreinen, Arnold Jansen en Ria Dielissen  vormen zij één fractie in 

het nieuwe gefuseerde Waterschap Limburg. 

Wij zitten in de coalitie met één dagelijks bestuurslid, Joke Kersten. 

Na de Fusie hebben alle fracties van het Nieuwe Waterschap het coalitieakkoord getekend, dit is wel 

een uitzonderlijke situatie, maar iedereen was er op dat moment van overtuigd, dat we de nieuwe 

organisatie, na de samenvoeging de kans moeten geven om  op stoom te komen. 

We hebben nu te maken met een heel groot werkgebied, van Mook tot Maastricht. De algemene 

bestuursleden van Noord Limburg  moeten Zuid nog leren kennen en omgekeerd. Dit kost natuurlijk 

wat tijd.  Als Fractie hebben  we afgelopen jaar gezamenlijk diverse projecten bezocht, om een beeld 

te krijgen van de verschillende problematiek, eigenschappen van het landschap, die belangrijk zijn 

voor het waterschap en belangentegenstellingen en natuurlijk de oplossingsmogelijkheden. 

Enkele van de bezochte gebieden: 

Het Gulpdal  in Slenaken hebben we uitgekozen voor een fractiedag, om de specifieke problemen te 

bekijken,  die daar spelen rond de aanleg van een dam in het dal van de Gulp.  In Milsbeek hebben  

o.a. de   herontwikkeling Koningsven en omgeving bekeken. 

Wij waren aanwezig bij veel excursies, startbijeenkomsten, opleveringen van diverse 

herinrichtingsprojecten van beken in heel Limburg,  o.a.   de Geleenbeek bij MunsterGeleen en bij  

Thull, de Rode Beek bij Jabeek en Brunssum,  de vismigratie problematiek in de Geul bij Valkenburg. 

De waterzuivering bij Simpelveld etc..  OP verzoek van inwoners hebben we  de mogelijkheid van de 

Ontkluizing Merkelbeekerbeek bij Brunssum op de agenda gezet.  

Wij hebben het Beverprotocol diverse malen op de agenda van de commissie WsW  en de algemene 

bestuursvergadering  gezet . 

Heel actueel zijn ook de bezoeken aan de informatieavonden voor bewoners in gebieden waar 

dijkversterkingen plaatsvinden. 

De speerpunten waarvoor wij in het algemeen bestuur  aandacht vragen in de algemene 

beschouwingen en begrotingsbehandeling   zijn: 

 Schoon water in onze beken. De Kader Richtlijn Water doelstellingen. 

 Preventieve maatregelen watervervuiling door medicatie en andere  nieuwe stoffen.  

 Alleen daar dijkverhogingen waar het absoluut niet anders kan, maar vooral ruimte zoeken 

voor het water in de breedte, en  vasthouden bovenstrooms. Hier zien we ook kansen om de 

natuur extra kansen te geven. (het concept  “Levende rivieren)  

 Uitgangspunt daarbij : meerdere doelen te koppelen , werk met werk maken  
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en we zien daar goede resultaten van.  

Het nieuwe Waterschap Limburg is o.i. goed bezig,  daar waar het gaat om samen met de omgeving 

oplossingen te zoeken voor de problemen van wateroverlast en de toekomstige klimaatopgaven. 

Ze betrekken in vroegtijdig stadium alle belanghebbenden bij nieuwe projecten, dit kost tijd, maar 

geeft uiteindelijk altijd een breed gedragen resultaat. 

Wij zien als fractie duidelijk  de meerwaarde van een plek in de coalitie en in  het dagelijks bestuur. 

De onderlinge verhoudingen met de andere coalitiegenoten is goed. Nogmaals, het is belangrijk dat de 

nieuwe organisatie de kans krijgt om zich te ontwikkelen, daarbij zijn goede verhoudingen aan de 

bestuurstafel een  belangrijke voorwaarde. 

In de discussie rond het nieuwe belastingstelsel, die op dit moment landelijk speelt, volgen wij de lijn, 

die door de VNBE is uitgezet. De voorstellen, zoals die er nu voorliggen voldoen niet aan de 

voorwaarden, die vooraf gesteld zijn, met name  de vereenvoudiging van het stelsel, komt helemaal 

niet uit de verf.  Voor de natuurterreinbeheerders vallen de nieuwe voorstellen ongunstig uit. 

 
Oplevering Geleenbeek bij Munstergeleen 

3. Website 

 

Vorige maand zijn Marjolijn Bethbeder en Ron De Cock begonnen als nieuwe redacteuren 

[webmasters] van onze website.  

Op dit moment zijn onze webmasters zich vertrouwd aan het 

maken met de programmatuur en het actualiseren van de 

informatie op de website. Zo staat inmiddels het 

verkiezingsprogramm op de website. 

Na het actualiseren van de website zullen onze webmasters 

diverse leden, waaronder de fractieleden en bestuur, 

regelmatig vragen actuele informatie aan te leveren. Ook een 

agenda met activiteiten staat op het programma. 

Het adres van de website is: www.waternatuurlijk.nl/limburg.  

 

http://www.waternatuurlijk.nl/limburg
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4. Bijeenkomsten Water Natuurlijk Limburg. (ALV, Waterberaad en overig) 

Twee keer per jaar houdt WNL een Algemene Leden Vergadering (ALV). Alle leden worden daarvoor 

uitgenodigd. In deze vergaderingen komen de regulieren verenigingszaken aan de orde als: bestuur, 

financiën, commissies en vertegenwoordiging in het AB van het Ws. Limburg. Ook wordt informatie 

van het landelijk hoofdbestuur gedeeld. 

Een belangrijk onderwerp voor de komende ALV’s  is de Waterschapsverkiezing van maart 2019. 

Vaststelling verkiezingsprogramma, samenstelling kieslijst, benoeming lijsttrekker, 

verkiezingscampagne, allemaal onderwerpen die alle leden aan gaan en waar WNL alle leden bij nodig 

heeft. In 2018 vinden de ALV’s plaats op 14 mei en 12 november. 

Verder organiseert WNL ook twee keer per jaar het zogenaamde Waterberaad. Actuele water 

gerelateerde onderwerpen worden met de inbreng van een materiedeskundige verder toegelicht en 

uitgediept. De bever is onderwerp van gesprek bij het eerstkomende Waterberaad op 19 maart. Voor 

het Waterberaad worden ook andere partijen die betrokken zijn bij de waterketen en de doelstellingen 

van WN onderschrijven uitgenodigd. In 2018 vinden de Waterberaad bijeenkomsten plaats op 19 

maart en 10 september.  De locatie is traditiegetrouw ‘het Groenhuis’ in Roermond. 

Landelijke bijeenkomsten van WN in 2018 zijn: 

- Zaterdagochtend 21 april a.s. landelijke ledenvergadering te Amersfoort en 

- Vrijdagmiddag 2 en zaterdag 3 november a.s. landelijke bijeenkomst, 10-jarig bestaan WN. 

 

 

5. Financiën 

We hebben het financiële jaar 2017 positief afgesloten. Het streefbedrag voor de campagne [5000 €] is 

inmiddels bereikt. [Voor de cijferaars onder ons:  De jaarrekening wordt voor de ledenvergadering van 

mei geagendeerd].  

Ondanks het positieve resultaat is het zorgelijk dat de inkomsten 

van de regio bestaat uit bijdragen van de landelijke Water 

Natuurlijk organisatie en onze fractieleden. 

Het bestuur roept de leden dan ook op om naast de landelijke 

contributie ook een jaarlijkse gift te doen aan Water Natuurlijk 

Limburg. Met zo’n extraatje kunnen we acitiviteiten zoals 

ledenwerving en het vergroten van onze naamsbekendheid realiseren. 

Giften kunnen jullie overmaken op bankrekening NL24 TRIO 039 040 7437 t.n.v. Water Natuurlijk 

Limburg. 

 

6. Verkiezingen algemene besturen waterschappen, maart 2019. 

 

 De 'Tien thema's voor het verkiezingsprogramma' zijn rondgezonden naar alle leden met het verzoek 

om commentaar. Dit stuk + de ontvangen commentaren zullen op de voorjaarsledenvergadering van 

Water Natuurlijk op 21 april a.s. in Amersfoort worden besproken. Daarmee wordt het landelijke 

verkiezingsprogramma 2019 - 2023 vastgesteld. Het vormt de basis voor het op te stellen provinciale 

verkiezingsprogramma. 
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Inmiddels zijn ook de landelijke campagneleider, Rob Dieleman, en -assistent campagneleider, Anieke 

Kranenburg, benoemd. Het bestuur hoopt binnenkort met hen kennis te maken. 

 

In voorbereiding zijn aantal een workshops die in het najaar van 2018 zullen worden gehouden. Zij 

zijn bestemd voor de mensen op de kieslijsten van WN die op verkiesbare plaatsen staan. 

 

 Door de afdrachten van vrijwel alle WN-leden in de algemene besturen beschikt WN straks over een 

ruim budget voor de verkiezingscampagne.       

 

Ook het regionaal bestuur is begonnen met de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen. 

In de eerste plaats voeren we gesprekken met een aantal verwante maatschappelijke organisaties zoals 

de Sportvisserij Limburg, het IVN, het Limburgs Landschap en de Natuur & Milieufederatie Limburg 

om de mogelijkheden van samenwerking na te gaan. Daarnaast plegen we overleg met enkele politieke 

partijen. Met de PvdA en met D66 is de afspraak gemaakt dat zij nièt zelfstandig aan deze 

verkiezingen deelnemen, maar hun leden zullen adviseren om in maart '19 hun stem op Water 

Natuurlijk uit te brengen. We verwachten met Groen Links tot een zelfde afspraak te komen. 

 

In de tweede plaats moet het samenstellen van een kieslijst met kandidaten vorm en inhoud krijgen. 

De kandidaatstelling zal begin mei worden geopend. Dan zullen er ook in de bladen van genoemde 

organisaties oproepen worden geplaatst om zich kandidaat te stellen. Uiteraard zullen daarvoor ook de 

sociale media worden ingezet. 

De in te stellen kandidatencommissie zal na sluiting van de aanmeldingstermijn gesprekken met de 

kandidaten voeren (voor wie dat wil – het is geen verplichting). Die commissie doet daarna een 

voorstel voor de volgorde van de kieslijst. Deze wordt in de najaars-ledenvergadering definitief 

vastgesteld, incl. de lijsttrekker.   

 

Om alles in goede banen te leiden moeten er in de voorjaarsledenvergadering drie commissies worden 

ingesteld : de al genoemde kandidaten-commissie, de programma-commissie, die  het regionale 

verkiezingsprogramma moet voorbereiden, en de campagne-commissie die straks de 

verkiezingscampagne moet organiseren. 

Voor al deze drie commissies zijn mensen nodig, inclusief een campagneleider. Meld u dus aan! 

Water Natuurlijk Limburg is géen  grote-, maar wel een enthousiaste club. Ieders inzet en bijdrage is 

meer dan welkom! 

 

 

Dijkwerken bij Obbicht 
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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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