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Water? Natuurlijk! 
Verkiezingsprogramma De Dommel 
Water Natuurlijk 2019-2023 

 

 

1 Waar het om gaat 
 Duurzaam waterbeheer is urgent. Want water is essentieel 

voor de kwaliteit van onze directe leefomgeving. Water is 
niet alleen onze vijand, maar ook onze vriend die 
beschermd, verdedigd en onderhouden moet worden. 
Water Natuurlijk zet zich hiervoor in. Duurzaam waterbeheer 
voor iedereen! Water? Natuurlijk! 

 
Ambitie 

 De ambitie van Water Natuurlijk is het bevorderen 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. 

  
 Leefomgeving 
 Water Natuurlijk heeft deze ambitie van een duurzaam watersysteem omdat onze 

leefomgeving helaas onder druk staat. En onze leefomgeving wordt voor een heel groot 
gedeelte bepaald door water en waterbeheer. Van oudsher beschermden wij onze 
leefomgeving met dijken tegen de zee en rivieren. Dat doen we nog steeds en dit is en blijft 
belangrijk. Maar er zijn nu ook andere uitdagingen. Onze leefomgeving heeft te maken met 
vervuiling, verdroging, vermesting, verzuring en verzilting. De kwaliteit en variëteit van 
landschappen en ecosystemen vermindert. De biodiversiteit gaat op veel plaatsen nog 
steeds achteruit. Water is als het om onze leefomgeving gaat niet alleen een 
veiligheidsprobleem, maar ook deel van de oplossing om onze leefomgeving te verbeteren. 
Water brengt leven, brengt biodiversiteit en variatie. Ondertussen confronteert de 
klimaatverandering ons met overstromingen door beken en rivieren, hevige regenbuien, 
grotere periodes van droogte. Ook daar zal het waterbeheer op ingericht moeten worden. 
En omgekeerd heeft het waterbeheer ook invloed op de klimaatverandering, bijvoorbeeld 
door emissies van het energiegebruik dat nodig is voor waterzuivering en peilbeheer. 
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 Het watersysteem van oppervlaktewater, grondwater en hemelwater vormt een 
samenhangend geheel met grond, bodem, landschap, natuur. Water Natuurlijk richt zich 
op de cruciale rol van het waterbeheer om onze leefomgeving veilig en gezond te maken 
en te houden. Een veilig leefklimaat is een sociaal grondrecht en duurzaam waterbeheer is 
een publiek belang. Duurzaam waterbeheer is urgent! 

 
Water Natuurlijk laat zich bij haar activiteiten leiden door de problemen die spelen in 
onze leefomgeving en de rol die het waterbeheer daarbij speelt. De ambitie is 
duurzaam waterbeheer. Als het om water gaat moeten mensen altijd samenwerken. 
Dat kan niet anders. In het verleden zijn er ook goede resultaten behaald. Zo is 
bijvoorbeeld de kwaliteit van het oppervlaktewater sinds de jaren zestig aanmerkelijk 
verbeterd door de gezamenlijke inspanning van veel mensen, wet- en regelgeving én 
internationale afspraken. Dit laat zien dat het kan! Water Natuurlijk zet zich er voor in 
dat dit ook gaat lukken bij actuele uitdagingen zoals klimaatverandering en circulair 
gebruik van water en grondstoffen en versterken van de biodiversiteit. 

 

2 Duurzaamheid 
 De kernwaarde, de leidraad voor Water Natuurlijk is duurzaamheid. Wij zullen onze 

leefomgeving zo moeten beheren dat dit niet ten koste gaat van de mogelijkheden van 
toekomstige generaties. Het uitgangspunt van Water Natuurlijk is om te voldoen aan de 
behoefte voor een evenwichtige en eerlijke ontwikkeling voor de huidige bewoners zonder 
die voor toekomstige generaties onmogelijk te maken. Duurzaam waterbeheer betekent 
toepassen van het voorzorgprincipe: Voorkomen is beter dan genezen. Duurzame 
ontwikkeling betekent solidariteit en het niet-afwentelen van gevolgen op anderen. 
Duurzame ontwikkeling betekent ook democratische gezindheid, zorgvuldige 
belangenafweging en verantwoording daarover én zorgvuldig omgaan met geld. 

 
In het waterbeheer is het voorzorgprincipe terug te voeren op eenvoudige regels die 
een volgorde aangeven: vasthouden-bergen-afvoeren waar het om de hoeveelheid 
water gaat. Als het om de kwaliteit van water gaat geldt vervuiling bestrijden aan de 
bron (schoonhouden)-scheiden-zuiveren. En waar het om het gebruik van water gaat: 
besparen – hergebruiken – verantwoord lozen. Deze eenvoudige regels zijn een 
leidraad maar zullen altijd moeten passen in de maatschappelijke belangenafweging 
en de lokale omstandigheden van de leefomgeving. 

 
Water Natuurlijk is voor iedereen! 

 De doelgroep van Water Natuurlijk is iedereen! Iedereen heeft te maken met onze 
leefomgeving en het waterbeheer om die omgeving veilig en gezond te maken en te 
houden. Zoals gezegd, een veilige leefomgeving is een grondrecht, en waterbeheer is een 
publiek belang. Duurzaam waterbeheer is open en democratisch. Want niemand kent de 
omstandigheden in de nabije leefomgeving zo goed als de mensen die er dagelijks leven, 
wonen of werken. En iedereen heeft met de gevolgen van slecht of verkeerd waterbeheer 
te maken. Duurzaam waterbeheer is te belangrijk om alleen aan deskundigen, technici en 
bestuurders over te laten. 
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3 Wat is Water Natuurlijk? 
 Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van verschillende recreatie, natuur- en 

milieu organisaties. Water Natuurlijk is landelijk gezien de grootste waterschapspartij. In 
alle waterschappen is Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur verkozen. In 18 van de 21 
waterschappen zit ook een vertegenwoordiger van Water Natuurlijk in het Dagelijks 
Bestuur. Overal wordt Water Natuurlijk gezien als een serieuze en betrouwbare partner bij 
het realiseren van duurzaam waterbeheer. 
 

 Ondertussen staat duurzaamheid in alle waterschappen goed op de agenda en wordt er in 
tal van kleine en grote projecten rekening gehouden met duurzaamheid of is duurzaamheid 
het uitgangspunt. Natuurlijk in samenwerking met anderen, dat kan niet anders. 

 Water Natuurlijk is ook een vereniging waar iedereen lid van kan worden. Dat maakt niet 
alleen het werk van Water Natuurlijk financieel mogelijk, maar betekent ook dat er meer 
democratische controle en zeggenschap is over de vertegenwoordiging van Water 
Natuurlijk in de waterschappen, ook in periodes buiten de verkiezingen. Bovendien 
betekent meer leden, meer beschikbare kennis en een betere, duurzamere, 
belangenafweging. 
 
 
 

4 Waarin onderscheidt Water Natuurlijk zich van 
andere partijen? 
Water Natuurlijk  staat voor veilig, schoon en mooi water. Daarin verschillen wij niet van 
andere partijen. Wat ons onderscheidt is de manier waarop we dit willen bereiken: 
        
* Water Natuurlijk gaat uit van de drijvende kracht van de natuur voor een robuust en 
veerkrachtig watersysteem. We moeten werken mét de natuur in plaats van tegen de 
natuurlijke processen in. Tegelijk verklaren we een natuurlijk watersysteem niet ‘heilig’: 
Water Natuurlijk heeft een open oog voor ingrepen die nodig zijn voor een goed 
waterbeheer. Immers het watersysteem dient zowel maatschappelijke, ecologische als 
economische functies en moet daar steeds op worden afgestemd. We  stimuleren slimme 
duurzame maatregelen die passen bij de eigenschappen van het gebied en zetten dus niet 
alléén in op technische maatregelen. We blijven streven naar een waterbeheer dat zo goed 
mogelijk past bij de kracht van de natuur. Duurzaam is op langere termijn goedkoper. 
 
* Water Natuurlijk is er voor alle inwoners die ook het bos, de natuur en het landschap 
willen versterkt. De vitaliteit van de natuur staat sterk onder druk, mede door de 
langdurige droogte van de zomer van 2018. Behoud van het prachtige Brabantse landschap 
met watervoerende beken is niet vanzelfsprekend. Water Natuurlijk geeft landschap, 
natuur, cultuurhistorie, heemkunde en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. 
We vinden dat maatregelen meerdere doelen moet dienen als dat kan.  
 
* We vinden dat waterschappen pro-actiever kunnen inspelen op veranderingen in het 
klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige 
regenbuien. Daar moeten we ons tijdig op voorbereiden zodat we beter gesteld staan om 
problemen in dorpen, steden en buitengebieden te voorkomen en schade van 
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klimaatverandering beperkt blijft. 
 
* We anticiperen op de veranderingen in de samenleving. Inwoners willen steeds vaker zelf 
hun woonomgeving verbeteren of beheren. Veel particulieren hebben ook specifieke 
gebiedskennis die waardevol is voor robuuste omgeving. Wij zoeken actief de 
samenwerking met inwoners en met andere overheden, grondeigenaren en 
maatschappelijke organisaties. 
 
 

5 Kernpunten Water Natuurlijk De Dommel 
WN de Dommel voor (5 G): 
generatiebestendig, gezond, groen, genieten en gezamenlijk! 
 
Water Natuurlijk is een vereniging en beweging van natuur-, recreatie- en sportvisserijorganisaties.  
We komen op voor het belang van de burger, de natuur en het water; denk hierbij aan het 
belang van water in relatie tot bos, natuur, groen, landgoed, landschap, cultuurhistorie, 
recreatie, sportvisserij, watersport en educatie.  
 
Water Natuurlijk heeft de volgende kernboodschappen:  
Water Natuurlijk is er voor alle inwoners die een duurzaam en betaalbaar waterbeheer 
willen waarmee ook bos, natuur en  landschap worden versterkt. 
Een stem op Water Natuurlijk levert u meer water en natuur waar(de) voor uw geld.  
Stem met hart voor water, natuur en recreatie op Water Natuurlijk.  
WN de groene waterschapspartij met hart voor blauw.  
WN voor een klimaat robuuste woon-, werk- en leefomgeving; voor jezelf, je 
(klein)kinderen en al het waterleven. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Thema 1 Generatie- en Klimaat bestendig 
  
  

Water Natuurlijk komt op voor belangen van onze 
kindskinderen in de besluiten van het waterschapsbestuur. 
Goed waterbeheer is gericht op zowel het voorkomen van 
wateroverlast (teveel water) als voldoende water 
beschikbaar in tijden van langdurige droogte en extreme 
warmte.  
 
Door een klimaatbestendiger waterbeheer worden schades 
door wateroverlast en droogte beperkt. Water-buffering 
staat hierbij centraal. Water en groen in steden en dorpen 
zorgen voor verkoeling in steden en gaan hittestress tegen.  
Gezonde en klimaatbestendige landbouw is nodig voor onze 
voedselvoorziening. 
 

 Concreet   
- Werken aan klimaatbestendigheid is 1ste prioriteit. 
- Water in je omgeving is cool! Tegengaan hitte-stress gaat samen met aanpakken 
grondwatertekort: door vergroenen openbare ruimte, sponswerking bodem herstellen, 
verharding en tegelterreur aanpakken (pleinen en tuinen), regenwater afkoppelen (daken, 
tuinen) en water vasthouden in woonkernen, hydrologisch neutraal bouwen. 
- Bevorderen van het (water)bewustzijn bij inwoners en bedrijven  i.r.t. klimaatverandering. 
Meer ruimte geven aan water in rivier-/beekdalen voor robuuste beekdalen. 
- Meer natuurgebieden ontwikkelen tot klimaatbuffergebieden voor waterberging. 
- Energieneutraal/ CO2 –neutraal werken en duurzame energie opwekken.  
- Stimuleren vruchtbare bodems die meer water vasthouden. 



 
 

 

- Toewerken naar gebiedsconvenanten voor een klimaat robuuste omgeving met 
gemeenten, bedrijven, (agrarische) ondernemers, natuur beherende organisaties en 
provincie.  

 
Essentie  
• Samen in beweging komen voor klimaat robuuste oplossingen 
•  Investeren nu om hogere schades in toekomst te voorkomen 
• Gebiedsgerichte aanpak  
• Anticiperen op lange termijn scenario’s 
 
Met wie  
• Inwoners, buurtbewoners, tuineigenaren 
• Gemeenten  
• Agrarische ondernemers 
• Terreinbeherende organisaties  
• Provincie 
• Kenners van de wateren (natuurbeheerders, watersporters, vissers) 
 
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Thema 2 Gezond: 

 Water doet alles leven 
 
 Water Natuurlijk werkt aan schoon water als gezonde 

leefomgeving voor mens, plant en dier. We willen een goede 
waterkwaliteit voor sportvissers, watersporters en voor de 
landbouw. De waterkwaliteitsdoelen van de Kader Richtlijn 
Water staan centraal.  

  
Concreet   
- Aanpakken van watervervuiling/waterverontreiniging, voorzorgsprincipe toepassen, 
stimuleren voortvarende aanpak riool-overstorten van gemeenten 
- Verbeteren waterkwaliteit van de eigen afvalwaterzuiveringen door extra 
investeringsprogramma in combinatie met maatregelen aan de bron zoals ziekenhuizen 
- Terugdringen lozing van medicijnresten en andere nieuwe stoffen 
- Verbieden van voor het milieuschadelijke bestrijdingsmiddelen; extra handhaven met 
betrokken diensten op afspoeling mest en dumpingen drugsafval  
- Bevorderen van circulaire natuur-inclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer, 
natuurvriendelijk akkerrandenbeheer, dorp & stads-landbouw, klimaatresistente teelt; voor 
beperken van het gebruik van allerlei kunstmatige middelen 
- Bestrijden plastic soep door strengere aanpak plastic en microplastics  
- Beschermen (grond)water door voorkomen van gasboringen (‘fracking’) 

 
 Essentie  
• Goede controle op lozers 
• Preventie van vervuiling (bronaanpak) én verbeteren zuivering 
• Innovatie  
• Samenwerking in de ‘vervuilende keten’ 
 
Met wie  
• ziekenhuizen, verpleeghuizen.  
• Gemeenten en provincie 
• Agrarische ondernemers 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Thema 3 Groen: Onze natuur vereist dringend actie 
 
 
 Water Natuurlijk maakt zich sterk voor een vitaal, natuurrijk 

landschap met robuuste (natte) natuurgebieden.  
We herstellen beken, riviertjes en zorgen voor het behoud 
van onze biodiversiteit. Dit is waardevol voor landbouw én 
mens en natuur.  

 Concreet  
-  Vasthouden gebiedseigen water (regen & kwel), aanvullen voorraad grondwater 
(toepassen natuurlijke waterpeilen), sowieso stand-still voor onttrekkingen grondwater 
(diepe en ondiepe) naast terugdringing van de omvang van die onttrekkingen; veel zuiniger 
met ‘kostbare’ schone grondwater omgaan. 
-  Bestrijden van de verdroging natuurgebieden en verbinden van natuurgebieden door 
ecologische verbindingszones (groenblauwe linten); de ambitie dat alle natte natuurparels 
hydrologisch zijn hersteld in 2027 en dat het natuurnetwerk Brabant (incl ecologische 
verbindingszones) dan is gerealiseerd.  
- Integrale gebiedsgerichte aanpak van verdrogingbestrijding door maatregelen in en rond 
de verdroogde natuurgebieden: optimaliseren van peilbeheer, beregening, waterwinning, 
inrichting sloten en beken voor de aanpak van verdroging én voor klimaatadaptatie. 
- Versterken biodiversiteit door het aanleggen en ecologisch beheren van natuur-
vriendelijke oevers langs beken en kreken, voedselbossen.  
- Stimuleren van natuur-inclusieve landbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, 
stimuleren van ecologisch beheer door het waterschap. 
- Vergroten leefgebied vissen en verbeteren van vismigratie door het aanleggen van 
vispassages en visvriendelijke stuwen.  

 
 Essentie  
• Herstel van de sponswerking van het landschap en herstel van natte natuurgebieden 
• Herstel van beken en kreken samen met de aanleg van ecologische verbindingszones 
• Ontwikkelen van groenblauwe structuren in dorpen en steden samen met 

waterberging/waterbuffering. 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

Thema 4 Recreatie 
 Plezier beleven aan water 
 
 Water Natuurlijk wil dat iedereen plezier kan beleven aan de 

schoonheid van ons water en het water kan benutten om te 
struinen, kanoën, roeien, vissen en zwemmen.  
We stimuleren water- en natuursport.  
  
 Concreet   
- Water-educatie aan scholen, jongeren en volwassenen moet gewoon! 
- Aanleggen van (padden)poelen nabij scholen en wijken, zodat de jeugd kan struinen. 
- Aanleggen van ommetjes en struinroutes op de oevers van waterlopen. 
- Herstel van landschap door hermeanderen van beken en herontwikkeling 
cultuurhistorische landschapselementen.   
- Bevorderen van recreatief gebruik en bereikbaarheid van de oevers langs onze 
waterlopen  
- Verbeteren van de mogelijkheden voor kano’s, roeiboten en fluisterboten. 
 
 Essentie  
• Recreatief medegebruik  
• Voorlichting 
• Toegankelijkheid 
 
 Met wie  
• Bewoners, recreanten 
• Natuurbeheerders, waarnemers van flora en fauna 
• Erfgoedbewaarders 
• Sportvissers, wandelaars, schaatsers 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Thema 5 Gezamenlijk Investeren: Duurzaam 

waterbeheer loont 
  
 

 Water Natuurlijk De Dommel zet in op een gezamenlijke 
aanpak van projecten om maatregelen tegen zo laag 
mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren. Dat doen 
we proactief, met partners, agrariërs, inwoners en 
ondernemers. Integraal en gebiedsgericht werken geeft 
iedereen ruimte om mee te denken en is effectief. Want 
water en de natuur is van ons allemaal!  

. 
 Concreet 

- Goede afstemming met organisaties en inwoners: betrokken, interactief en participerend 
- Adequate samenwerking tussen waterschap, gemeenten, agrariërs, ondernemers bij de 
ontwikkeling en uitvoering van projecten; gebruik kennis& ervaringen uit de streek 
- Steeds op zoek naar gezamenlijk belang, daarbij vasthoudend aan WN-principes en 
luisterend naar het verhaal van de ander 
- Haalbare en betaalbare tarieven voor slimme duurzame investeringen  
- Hanteren de principes “goed gedrag belonen” en “de vervuiler/ kosten-veroorzaker/ 
gebruiker betaalt”  
- Inzetten op innovatie voor energietransitie en duurzame en circulaire economie. 
 

 
Met wie  
• Agrarische ondernemers, Inwoners, buurtbewoners, tuineigenaren 
• Gemeenten en provincie 
• Terreinbeherende organisaties  
• Vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties 
• Watersporters 

 


