
Grondstoffen

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Rijn en IJssel
In de komende periode gaan we in gesprek met inwoners en vragen we om reflectie en input.
Op basis daarvan kan dit programma worden aangepast.

Water Natuurlijk is een landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en 
recreatie. Schoon, veilig en gezond water is belangrijk om in een gebied zorgeloos te kunnen 
leven, werken en van vrije tijd te genieten. Samen met belangrijke domeinen als landbouw en het 
stedelijk gebied slaan we bruggen die ervoor zorgen dat we ons waterschapsgebied verder 
versterken.

Wij dragen daaraan bij met de volgende thema’s: 
Groen, Gezond, Genieten, Gezamenlijk en Grondstoffen.
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Water Natuurlijk Rijn en IJssel

Inleiding

Gebruik de foto’s om door het programma te scrollen



Grondstoffen

Natuurgebieden staan er in 2023 beter voor door de 
waterhuishouding verder op orde te brengen

Vistrappen maken bij nog aanwezige barrières, 
zoals op de Berkel.

De loop van beken en rivieren natuurlijker maken.
Natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Hogere grondwaterspiegels realiseren.
Zorgen voor voldoende biodiversiteit door inrichting, 

beheer en onderhoud daar op af te stemmen.

Waterschap is berekend op de gevolgen 
van de klimaat verandering

Meer groen en water in steden en dorpen om hittestress te 
bestrijden.

Zorgen voor een kleinere CO2 footprint, in samenwerking met 
partners.

Ontwikkelen van droogtescenario’s om goede besluiten te 
kunnen nemen voor natuur, cultuur, landbouw en steden.

Wij zijn groen in ons denken en groen in ons handelen

Groen
1 2

Water Natuurlijk staat 
voor natuurvriendelijk 

en duurzaam 
waterbeheer



Grondstoffen

Het waterschap is in 2030 klimaatneutraal

Besparen op energie.
Energie maken uit alternatieve grondstoffen.
Zon, wind en biogas gebruiken als bronnen.

Water beschikbaar stellen voor het winnen van energie zoals 
aquathermie en waterkracht.

Het vastgoed is energieneutraal en afgekoppeld van het 
aardgasnet.

Zorgen voor energieneutraal onderhoud.

De natuur heeft in 2023 minder last van verdroging

Aanpassen beregeningsbeleid op extreme 
weersomstandigheden.

Vijf grondwaterputten bij natuurgebieden worden 
verplaatst.

Wij zijn groen in ons denken en groen in ons handelen

Groen
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Water Natuurlijk staat 
voor natuurvriendelijk 

en duurzaam 
waterbeheer



Grondstoffen

Zo gezond als een vis in het water

De beste kwaliteit water in samenwerking met 
ketenpartners

De inrichting van het watersysteem heeft voldoende 
zuiverend vermogen.

De inrichting van ons watersysteem draagt bij aan een 
gezonde leefomgeving, waar natuur, landbouw, stedelijke 

functies en water in goede balans zijn.
Schoon water door met nieuwe technieken in te zetten op 

het verwijderen van plastic en medicijnresten.
In warme en droge tijden kan waar mogelijk water in de 

stad worden ververst.
.

Een veilig waterschap met een natuurlijk karakter

Veilige, bloemrijke dijken die natuurvriendelijk beheerd 
worden. 

Recreatief water wordt veilig gebruikt.
Water krijgt de ruimte.

Bij dijkversterking maximaal inzetten op innovatie.

Gezond

Water Natuurlijk staat 
voor betere 

waterkwaliteit



Grondstoffen

Water stroomt van boven naar beneden: go with the flow

Genieten

We zorgen ervoor dat u optimaal kunt genieten van ons mooie 
gebied

We zorgen dat u gebruik kunt maken van onze gronden (zoals 
onze onderhoudspaden) en wateren om te recreëren.

We dragen graag bij aan recreatieve plannen van andere 
partners aan het water zoals horeca en sportieve activiteiten.

We zorgen ervoor dat u optimaal kunt genieten van ons 
mooie gebied

We maken water zichtbaar in de stad.
We dragen zorg voor cultuurhistorische werken die een 

relatie met water hebben.
We versterken de relatie tussen water en landschap .

Water Natuurlijk staat voor 
het genieten van water en 

natuur



Water verbindt

Grondstoffen

Gezamenlijk

Samen met andere partners bundelen we de krachten 
om de overgang naar schone bronnen van energie te 

versnellen

Meewerken aan projecten als vruchtbare kringloop en de 
wijk van de toekomst,

en met andere partners als het gaat om het halen van de 
energieambitie.

Samenwerken met partnerorganisaties en burgers en 
durven los te laten.

Waar dat kan onze opgave met de opgaven van andere 
partners combineren.

We zijn het meest innovatieve waterschap van Nederland

We investeren in innovatieve trajecten en producten.
We zorgen voor experimenteerruimte voor innovaties.

We focussen bij innovaties op de klimaatopgaven en sluiten van 
kringlopen.

We investeren in sociale innovatie, zoals bv samen met 
bewoners ontwikkelen (Berkelpark).

1 2

Water Natuurlijk staat voor 
investeren en samenwerken 
met oog voor de natuur en 

de toekomst



Water verbindt

Grondstoffen

Gezamenlijk

We streven naar een rechtvaardige verdeling van de baten en 
de kosten

Het uitgangspunt is dat de vervuiler en gebruiker betalen.
Met prikkels wordt positief gedrag beloond en negatief gedrag 

negatief beloond.

We gaan nationaal en internationaal kennis uitwisselen
We verzorgen educatieprogramma’s en opleidingen.

We betrekken studenten van verschillende opleidingen.
We gaan op zoek naar kennis in het buitenland.

We delen onze kennis actief met partners in binnen- en 
buitenland.

We zijn herkenbaar en te volgen

We laten ons als waterschappers door iedereen 
aanspreken en zijn bereid ons te verantwoorden. 

We doen dat ook actief.
We handelen op basis van argumenten en luisteren graag 

naar andere inzichten.
We delen onze standpunten en onderbouwing daarvan.
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Water Natuurlijk staat 
voor investeren en 

samenwerken met oog 
voor de natuur en de 

toekomst



Grondstoffen

Afval van de één is grondstof voor de ander

Grondstoffen

We zorgen voor een circulair waterschap

We hergebruiken onze reststromen.
We zorgen dat we bij de inrichting van projecten werken 

met materialen die hergebruikt kunnen worden.
We gebruiken zelf hergebruikt materiaal of nieuwe 

grondstoffen waar mogelijk.

We zorgen voor het sluiten van kringlopen in de landbouw

We dragen vanuit onze taken bij waar we kunnen aan het 
verduurzamen van de landbouw naar kringloop landbouw; 
voorbeelden hiervan zijn de projecten vruchtbare kringloop 

achterhoek en de kunstmestvrije achterhoek.

Water Natuurlijk staat voor 
het sluiten van kringlopen



Grondstoffen
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Water Natuurlijk Rijn en IJssel

Stem 20 maart 2019


