
Water Natuurlijk is de landelijke waterschaps-
partij die zich ook in Limburg inzet voor natuur, 
landschap en recreatie. 

Elke dag weer zetten bestuurders van Water Natuur-
lijk zich in de regio in voor schoon, veilig, gezond en 
betaalbaar water. Samen werken we aan een betere 
leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk is 
een onafhankelijke vereniging, opgericht door de 
provinciale natuur- en milieuorganisaties, 
Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. 
Bovendien zijn er veel groene, recreatie en milieu-
organisaties die ons steunen. Ook GroenLinks, D66 en 
PvdA, die zelf niet meedoen, adviseren kiezers om op 
Water Natuurlijk Limburg te stemmen. 
Onze kandidaten hebben verschillende achtergronden, 
vele zijn bij geen enkele reguliere partij aangesloten. 
Een ding staat echter voorop. 
Het zijn groene bestuurders met hart voor water die 
achter de doelstellingen van Water Natuurlijk Limburg 
staan.
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Elke dag weer zetten bestuurders van Wa-
ter Natuurlijk Limburg zich in voor schoon, 
veilig, gezond en betaalbaar water en met 
veel resultaat! Het gaat op veel plaatsen 
goed met de natuur en toch is de water-
schapsbelasting laag. Maar er zijn veel 
bedreigingen, het zou vaak nog veel beter 
kunnen. Wie heeft het nieuws niet gezien 
de afgelopen maanden: “Extreme droogte 
in Limburg”, “Noodweer en wateroverlast in 
Zuid Limburg”, “Natuur wordt steeds schraler”. 
Het klimaat verandert en dat betekent dat 
zonder maatregelen het risico in Limburg 
op wateroverlast en overstromingen toe-
neemt Ook extreme droogte komt vaker 
voor. Dit heeft gevolgen voor de mens, 
voor de leefbaarheid, voor de natuur. Veel 
mensen worstelen bovendien met de 
maandelijkse vaste lasten. We willen als 
Water Natuurlijk Limburg werken aan een 
toekomst waar mensen, maar ook dieren 
en planten, goed kunnen leven in onze 
mooie provincie. Samen met u werken we 
aan een betere leefomgeving voor mens 
en natuur. Stem daarom Water Natuurlijk 
Limburg!

Onze kandidaten staan klaar om vier 
jaar lang hun uiterste best te doen voor 
schoon, veilig, gezond, betaalbaar water 
en versterking van de natuur. Water Na-
tuurlijk Limburg heeft één kieslijst voor de 
hele provincie met kandidaten uit de hele 
provincie. 

Samen zijn zij het team, met veel 
inhoudelijke en bestuurlijke ervaring, dat 
aan de slag gaat. Eén lijst, waarbij we wel 
werken met regioteams, herkenbaar en 
benaderbaar, uit uw eigen regio.

Met het verkiezingsprogramma 
2019-2023 gaat Water Natuurlijk 
Limburg de uitdaging aan om de komende 
vier jaar te werken aan schoon, veilig, 
gezond, betaalbaar water en versterking 
van de natuur in Limburg. 

Water is essentieel voor de kwaliteit van onze 
leefomgeving. Water is niet onze vijand maar 
onze vriend die hulp nodig heeft. Gezien de 
grote opgaven waar we nu voor staan, mede 
als gevolg van de klimaatverandering, is 
duurzaam waterbeheer extra belangrijk. 
Het terugdringen van de uitstoot en het mo-
gelijk afvangen van CO2 kunnen hand in hand 
gaan met gerichte beheermaatregelen. 
De ambitie van Water Natuurlijk Limburg is 
om onze samenleving toekomst-
bestendig in te richten. Dit heeft gevolgen voor 
het landschapsbeheer in het buitengebied 
door agrariërs en overige terreinbeheerders, 
maar ook voor het beheer in de verstedelijk-
te omgeving. In de toekomst dient het goed 
toeven te zijn voor mensen, dieren en planten. 
Water Natuurlijk Limburg laat zich leiden door 
wat onze leefomgeving nodig heeft.

Van oudsher zijn we gewend om onze 
leefomgeving met dijken tegen de zee en 
rivieren te beschermen, maar anno 2019 is 
dat onvoldoende. 
Denk aan de uitdagingen die ons wachten 
bij de aanpak van de vervuiling, de vermes-
ting,  de verzuring, de hevige regenbuien en, 
van recenter datum, de langere periodes van 
droogte. Voor Water Natuurlijk Limburg is het 
onacceptabel dat de kwaliteit en variëteit van 
ons landschap en ons ecosysteem verminde-
ren en de biodiversiteit achteruitgaat.

Water Natuurlijk Limburg wil dat iedereen 
zich bij het waterbeheer, een publiek belang, 
betrokken voelt en gehoord wordt. 
We werken samen met natuurorganisaties, 
agrariërs, terreinbeheerders, particuliere 
grondeigenaren, sportvissers, erfgoed-
organisaties zoals heemkundeverenigingen, 
milieuorganisaties, vertegenwoordigers van 
andere overheden, watersporters, bedrijven, 
drinkwaterleveranciers en de Limburgse 
inwoners van jong tot oud. 

Ook houden we contact met de 
Deltacommissaris, Rijkswaterstaat, de collega 
waterschappen in Brabant en Gelderland en 
met vergelijkbare organisaties over de 
landsgrenzen heen. 
Veel organisaties en particulieren zijn onze 
natuurlijke bondgenoot.

Een veilige leefomgeving is een grondrecht. 
Iedereen zou ook de mogelijkheid moeten 
hebben om invloed uit te kunnen oefenen op 
de keuzes die gemaakt worden bij het water-
beheer. Dat is zowel nodig voor het creëren 
van noodzakelijk draagvlak bij de keuzes 
die gemaakt worden, als ook om gebruik te 
kunnen maken van de kennis van de inwoners 
van Limburg. Zij zijn het die als geen ander 
op de hoogte zijn van de omstandigheden in 
hun directe leefomgeving. Het Waterschap 
Limburg moet, als het aan Water Natuurlijk 
Limburg ligt, uitgroeien tot de kennis-
organisatie van Limburg die, gebruik-
makend van de ervaring van de inwoners, 
op evenwichtige wijze alle belangen binnen 
het waterbeheer afweegt en op innovatieve 
wijze vorm geeft aan een watersysteem- en 
waterketenbenadering waarmee het ook de 
problemen in de toekomst aan kan. 
Een slagvaardig, innovatief en redelijk onaf-
hankelijk Waterschapsbedrijf (WBL) is daarbij 
een instrument. Waar keuzes gemaakt 
moeten worden kiest Water Natuurlijk 
Limburg voor duurzame oplossingen.

Wat dit alles betekent voor de inzet van Water 
Natuurlijk Limburg bij de waterschapsverkie-
zingen leest u in ons verkiezingsprogramma. 
Water Natuurlijk Limburg kiest daarbij voor 
bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Schoon, veilig, gezond, betaalbaar 
water en versterking van de natuur.

Dàt is de inzet van 
Water Natuurlijk Limburg!



Water Natuurlijk Limburg kiest voor 
bescherming van ons oppervlakte- en 
grondwater en wil vervuiling voorko-
men. Grondwater wordt steeds be-
langrijker, ook als strategische buffer. 
We willen een goed functionerende 
waterzuivering maar nog liever dat er 
geen vervuilende stoffen in ons 
water komen. Grof afval en plastic 
moet verwijderd worden bij molens 
en harkroosters in de beken. We 
willen schoon, ecologisch gezond en 
veilig water voor mens en dier.

Ecologisch water is gezond en veilig 
voor mens en dier. Uiteraard betekent 
dit een goed functionerende waterzui-
vering voor ons afvalwater. Nog beter 
is het om te voorkomen dat stoffen die 
niet in het water thuis horen erin 
terecht komen. Daarmee verbeteren 
we de leefomgeving van waterdieren. 
We willen ook maatregelen treffen 
waarmee - ondanks de klimaat-
verandering - voldoende schoon 
water gegarandeerd is in onze beken, 
vennen, rivieren en plassen. 
Daarmee beschermen we de inheemse 
soorten en kwetsbare natuurgebieden.

We maken serieus werk van het 
implementeren van maatregelen die 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de 
KRW-richtlijn (Kader Richtlijn Water) 
voor al onze oppervlaktewateren 
conform het tijdpad dat is voor-
geschreven. Water Natuurlijk Limburg 
kiest voor realisatie en niet voor 
uitstel. Dat betekent het op tijd 
realiseren van een goede ecologische, 
chemische en kwantitatieve toestand 
van alle grond- en 
oppervlaktewateren. 

Daarbij hoort ook een zo natuurlijk 
mogelijke morfologie van de 
wateren zoals beekdalbrede 
meanderende beken met natuur-
vriendelijke oevers. 
Goede voorbeelden in dit verband 
zijn in Noord- en Midden Limburg 
de Molenbeek, de Haelensebeek, de 
Springbeek en de Tungelroysebeek. 
In Zuid-Limburg kunnen de Jeker in 
Maastricht en de Rodebeek bij Sittard 
genoemd worden.

 Water Natuurlijk Limburg kiest voor
  Schoon en gezond water1



 Water Natuurlijk Limburg kiest voor
 Waterbeheer en natuur moeten elkaar versterken. 

De rijkdom van de natuur- biodiversiteit- neemt daardoor 
toe in Limburg ondanks klimaatverandering. Het klimaat veran-
dert en Limburg moet hier klaar voor zijn.

Water en oevers zijn een belangrijk 
leefgebied voor dieren en planten. Dit 
leefgebied moet in Limburg verbeterd 
worden, van snel stromende beken tot 
diepe Maasplassen. Het klimaat ver-
andert. Inspelen op de gevolgen van de 
klimaatverandering is belangrijk en wij 
vinden dat meteen ingespeeld moet 
worden op  kansen voor toename van 
de soortenrijkdom. Innovatie in de land-
bouwbedrijfsvoering en meer circulai-
re- dan wel biologische landbouw met 
steun van het Waterschap zijn hiervoor 
van onschatbare waarde om zo ook bij 
te kunnen dragen aan de aanpak van de 
verdroging. 
Veel van onze natuur lijdt aan de ver-
droging. Deze is deels veroorzaakt door 
de landinrichting en deels veroorzaakt 
door klimaatverandering. Water Na-
tuurlijk Limburg kiest voor een duur-
zaam watersysteem dat zo is ingericht 
dat verdroging wordt tegengegaan.

Hevige regenbuien in Zuid Limburg 
zorgen voor ernstige wateroverlast in 
dorpen en steden en voor erosie in ons 
mooie Heuvelland. Wij moeten zo snel 
mogelijk klaar zijn voor de verwerking 
en opslag van grote hoeveelheden 
neerslag.  Infiltratie gebieden, water-
buffers en dammen zijn daarvoor nodig. 
Graften vormen natuurlijke barrières 
voor het water. Strenge controle om te 
voorkomen dat graften verdwijnen is in 
het belang van modern waterbeheer. 
Ook het omploegen van grasland naar 
akkerbouw met als gevolg toenemende 
erosie moet ontmoedigd worden. Op die 
percelen waar nu al akkerbouw plaats 
vindt zou ‘ecoploegen’ waarbij de grond 
slechts 12 cm diep wordt omgezet, een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren 
aan het tegengaan van erosie.  Er moe-
ten ook afspraken gemaakt worden met 
Limburgse gemeenten over de zoge-
naamde “groen-blauwe structuren” en 
afspraken over subsidies die stimuleren 
dat iedereen op eigen terrein water 
opvangt. Waterberging in stad en bui-
tengebied zal moeten voorkomen dat er 
bij extreme neerslag hoge pieken regen-
water afgevoerd moeten worden met 
kans op overstorten van rioolwater. Bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet 
de watertoets stringenter toegepast 
worden zodat waterhuishoudkundige 
belangen op evenwichtige manier wor-
den meegewogen.

De biodiversiteit begint in het water. 
Anders gezegd: zonder water geen natuur. 
Derhalve dienen we verregaande maat-
regelen te nemen die de aanwezige soor-
ten beschermen dan wel nieuwe soorten 
de kans geven zich er thuis te voelen.
Het leefgebied voor alle levende organis-
men dient in het oppervlaktewater in Lim-
burg verder verbeterd te worden, van snel 
stromende beken tot diepe Maasplassen. 
Zo is aanpassing van bestaande stuwen, 
waterkrachtcentrales en watermolens 
noodzakelijk, zodat deze geen barrières 
vormen voor o.a. de vissen. 
Goede voorbeelden zijn de afspraken die 
gemaakt zijn in het Convenant Beekmon-
dingen Maas, zoals al zichtbaar is bij de 
Everlosebeek. Nieuwe waterkracht centra-
les worden niet aangelegd in de Limburgse 
beken, tenzij dit zodanig gerealiseerd kan 
worden dat het geen schade berokkent 
aan de vissen. Goed en tijdig onderhoud 
aan de bestaande vispassages draagt 
eveneens bij aan doelmatige vismigratie. 
Watermolens die tot ons cultureel erfgoed 
behoren behouden die status en worden 
niet omgebouwd met turbines. 

Samen met natuurorganisaties wordt 
gezocht naar samenwerking bij het 
realiseren van projecten met meer ruimte 
voor biodiversiteit, water en klimaat-
adaptatie. De kansen worden gezocht bij 
het herstel van de sponswerking van het 
landschap en herstel van natte natuurge-
bieden, zoals bij de Koelbroek in Boekend  
zichtbaar is. Het geheel is meer dan de 
som der delen.
Innovatie in de landbouwbedrijfsvoering 
en transformatie naar kringloop of 
biologische landbouw met steun van het 
Waterschap zijn van onschatbare waarde 
voor duurzaam waterbeheer. We denken 
dan aan teeltvrije zones, bufferstroken en 
ruimtelijke maatregelen om overbemesting 
of verkeerde bemesting te voorkomen. 
Alleen op die wijze kunnen we o.a. overlast 
van de blauwalgen (de groene soep) aan-
pakken. 
Voortvarend zullen hydrologische buf-
ferzones rondom natuurgebieden gere-
aliseerd worden. Uiterlijk in 2030 moet 
de verdroging in de natuur opgelost zijn. 
Meanderende beken met voldoende buf-
fermogelijkheden om periodes van droogte 
op te vangen en natuurvriendelijke oevers 
worden door het Waterschap met extra 
voortvarendheid gerealiseerd. 
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Het klimaat verandert en dat betekent dat 
zonder maatregelen het risico in Limburg 
op overstromingen en wateroverlast zal 
toenemen. Intensieve neerslag, ook in de 
zomer, zal het risico in met name Zuid-Lim-
burg op hevige wateroverlast vergroten. 
Erosie in het heuvelland heeft als gevolg 
dat vruchtbare grond verloren gaat, buf-
fers en beken dichtslibben en er overlast 
optreedt in de dorpen. Met maatwerk 
dienen alle knelpunten z.s.m. te worden 
aangepakt, zodat wij op tijd klaar zijn voor 
de verwerking en opslag van extreme 
neerslag. Het vergroten van waterbuffers 
en als ultieme oplossing de aanleg van 
dammen bij bijv. Slenaken, Oirsbeek en 
Meerssen vormt een goede start. 
Bij het vergroten van de buffers dient 
ervoor gewaakt te worden dat dit niet leidt 
tot verlies van natuurwaarden. Het 
programma Water in Balans vormt een 
bruikbare basis voor verdere maatregelen.

Met alle Limburgse gemeenten worden 
concrete afspraken gemaakt over de 
realisatie van groen-blauwe structuren in 
hun gemeente. Het Waterschap faciliteert 
dat via kennisdeling en een te ontwikke-
len subsidie-instrumentarium. Ook dienen 
riooloverstorten gesaneerd te worden die, 
bij optreden, desastreus kunnen zijn voor 
de fauna in ons oppervlaktewater.
Venherstel is een van de meest succesvol-
le natuurherstelmaatregelen. Bijzondere 
planten en dieren krijgen dan de kans om 
terug te keren. Dit venherstel wordt onver-
minderd voortgezet samen met natuur-
organisaties en particulieren. Een goed 
voorbeeld is het Sarsven en de Banen in 
Nederweert. Realisatie van vispassages in 
de bebouwde omgeving krijgt extra aan-
dacht, zodat vismigratie ook daar de kans 
krijgt. 

Realisatie van natuurvriendelijke oevers 
krijgt prioritaire aandacht voor de Limburg-
se beken. Waterkrachtcentrales en water-
molens dienen zodanig ingepast te worden 
dat vissen deze barrières kunnen nemen.
Het - deels - opvullen van vennen, meren 
en plassen met vervuilde grond of  bag-
gerspecie, laat staan met ander milieu-
vreemd materiaal, past niet bij een natuur-
vriendelijk waterbeheer en dient verboden 
te worden.
Wandelaars en sportvissers zijn de ogen 
langs onze oevers waardoor oneigenlijke 
zaken snel kunnen worden gesignaleerd. 
Om dat mogelijk te maken zet Water 
Natuurlijk Limburg in op goede bereikbaar-
heid van het viswater met goede visstand 
en voldoende visstekken, ook voor minder-
validen. 
Het hele stroomgebied van de Roer is daar 
een aansprekend voorbeeld van. 



Hoogwaterbescherming is belangrijk. We moeten 
met alle overheden hard werken om te zorgen 
dat het water in beken en rivieren niet te hoog 
komt. De aanleg van winterbedden, nevengeu-
len en het toestaan van eroderende oevers zijn 
belangrijk. 
Er moet ruimte zijn voor de rivier en voor het 
laten hermeanderen van eerder gekanaliseerde 
beken waardoor robuuste beekdalen ontstaan.
Maar ook de waterberging in stad en 
buitengebied dient aandacht te krijgen. 
Water dient zoveel mogelijk in het gebied 
vastgehouden te worden. Mochten dijken 
noodzakelijk zijn dan is Water Natuurlijk Limburg 
voorstander van groene dijken, die ecologisch 
worden onderhouden. 
En dreigt het water te hoog te komen dan moe-
ten er goede veiligheidsplannen voor de bevol-
king zijn die direct uitgevoerd worden. 
Cultureel Erfgoed moet beschermd worden 
tegen hoge en lage waterstanden, waarbij we 
kiezen voor de duurzame oplossingen.

De klimaatverandering leidt er ook toe dat we te 
maken krijgen met toenemende overlast door hoge 
waterafvoeren in de Limburgse beken en rivieren. 
De hoogwaterbescherming krijgt vorm binnen een 
gebiedsgerichte aanpak, waarbij in volgorde van 
prioriteit ruimte voor de rivier, aanleg van dijken en 
evacuatiemaatregelen een plaats krijgen. Mochten 
dijken noodzakelijk zijn, dan is Water Natuurlijk 
Limburg voorstander van groene dijken, die ecolo-
gisch worden onderhouden. Ook demontabele dijken 
kunnen een oplossing zijn voor de hoogwater-
bescherming. Water Natuurlijk Limburg kiest voor 
veilige hoogwaterbescherming via op maat gesne-
den maatregelen.
Water Natuurlijk Limburg kiest voor duurzame en 
integrale oplossingen bij de gebiedsgerichte 
programma’s vanuit het Deltaprogramma Maas. 
In een dergelijke aanpak worden meerdere doelen 
waaronder nadrukkelijk ook het behoud en 
versterking van natuur en landschap gezamenlijk 
aangepakt, ook al kost dat meer tijd. Concrete 
projecten zoals in Venlo, Ooijen-Wanssum en Gennep 
worden voortvarend uitgevoerd . 

De bescherming van het culturele erfgoed in 
Maastricht en Steyl tegen hoge waterstanden in de 
Maas vraagt maatwerk. Water Natuurlijk Limburg 
kiest bij dergelijke programma’s voor de toekomst-
bestendige oplossing, ook al kost dat langere voor-
bereidingstijd of meer geld. 
Een proces van burgerparticipatie is van belang bij 
de selectie van de beste oplossing en zorgt voor 
draagvlak voor die oplossing.
Waterberging in stad en buitengebied zal 
moeten voorkomen dat er knelpunten blijven 
bestaan bij extreme afvoeren. 
Diepe afgravingen van het winterbed moet echter 
daarbij voorkomen worden. Het teveel aan neerslag 
in met name de winter dient meer vastgehouden te 
worden en als strategische voorraad te dienen voor 
tijden van droogte. 
Gemeenten dienen daar hun verantwoordelijkheid 
bij te nemen.

Door het zo veel mogelijk volgen van de natuurlijke 
contouren met winterbedverlaging, aanleg van 
nevengeulen en het  accepteren van eroderende 
oevers kan onnodige ophoging of aanleg van nieuwe 
dijken worden beperkt. In tijden van veel neerslag 
dienen de beekdalen te functioneren als retentiesys-
temen (sponswerking). 
Naast ruimte voor de rivier dienen er ook ruimte 
voor de beken te zijn. Herinrichting en beekdalbrede 
hermeandering van de gekanaliseerde beken dient 
ook de komende jaren blijvend ter hand te worden 
genomen. Op deze wijze ontstaan robuuste beek-
dalen die een goed functionerende ecologische 
verbinding vormen tussen onze natuurgebieden. 

3  Water Natuurlijk Limburg kiest voor
   

Hoogwaterbescherming onder het motto; ruimte 
voor de rivier waar het kan, dijken waar het moet 
en goede evacuatieplannen.

Water Natuurlijk Limburg kiest 
voor hoogwaterbescherming 
waarbij de trits ruimte voor de 
rivier waar het kan, dijken waar 
het moet en adequate evacuatie-
plannen voor solitaire bebouwing 
centraal staat. 
Water dient zo veel mogelijk in het 
gebied vastgehouden te worden.



Uitgangspunt voor de komende peri-
ode is dat de tarieven met niet meer 
dan het inflatiepercentage mogen 
stijgen, uitgaande van het nu bestaan-
de takenpakket. Huishoudens die de 
lasten niet kunnen betalen, moeten 
vrijstelling krijgen. Door slim te inves-
teren, intensief met collega’s samen 
te werken en goede keuzes te maken, 
zorgen we ervoor dat effectief met het 
beschikbare geld wordt omgegaan. De 
vervuiler betaalt, de gebruiker betaalt 
en de baathebber betaalt –maar ook 
moet goed gedrag beloond worden en 
slecht gedrag bestraft. Er dient even-
wicht te zijn tussen lusten en lasten. 
Inkoop en aanbestedingen worden 
maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam gedaan.

Water natuurlijk Limburg is zich bewust 
van het ambitieuze programma dat zij 
voorstaat. Ook kan elke euro maar een 
keer uitgegeven worden.
Ondanks de lage waterschapsbelasting 
wordt er al erg veel gerealiseerd in Lim-
burg: bescherming tegen overstroming, 
verbeterde watersystemen, duurzaam 
watergebruik, fantastische plekken om 
te recreëren, te wandelen, te fietsen, te 
vissen en de terugkeer van zeldzame 
planten en dieren. We hebben in Limburg 
nagenoeg de laagste waterschapslasten 
in Nederland. Dat willen we zo houden. 

Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat het 
realiseren van ambities veel geld kost. 
Uitgangspunt voor de komende periode 
is dat de tarieven bij een gelijkblijvend 
takenpakket met niet meer dan het infla-
tiepercentage mogen stijgen.

Naast gemeenten heeft het Waterschap 
ook een rol bij de bestrijding van armoe-
de. In aansluiting met het gemeentelijk 
armoedebeleid kiest Water Natuurlijk 
Limburg voor kwijtschelding van de wa-
terschapslasten voor mensen met een 
inkomen dat lager is dan 120% van het 
bestaansminimum.

Water Natuurlijk vindt dat elke euro goed besteed 
dient te worden met publieke verantwoording.

 Water Natuurlijk Limburg kiest voor
  effectieve besteding van de lasten4
De waterschapslasten in Limburg behoren in Nederland tot de laagste. 
Voor bestaande taken stijgen de lasten met maximaal het inflatieper-
centage. Ambities kosten echter geld waarbij elke euro goed besteed 
moet worden met publieke verantwoording.



Water Natuurlijk Limburg onderschrijft de gro-
te ambitie die nodig is om de opwarming van 
de aarde tegen te gaan en wil op korte termijn 
maatregelen van Waterschap Limburg. Een inno-
vatieve aanpak is daarbij nodig. Op korte termijn 
willen we moderne waterzuiveringsinstallaties 
met energiezuinigere zuiveringstechnieken. 
Zonnepanelen en windmolens op onze RWZI’s 
kunnen tevens een bijdrage leveren aan de ambi-
tie van klimaatneutraliteit in 2030. Dit kan alleen 
gerealiseerd worden door de samenwerking op te 
zoeken met overheden en bedrijven.

Het Waterschap, met als grootste motor het Wa-
terschapsbedrijf, zal uiterlijk in 2030 voldoen aan 
het klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse 
klimaatwet. Water Natuurlijk Limburg kiest voor het 
zo snel mogelijk voldoen aan de klimaatdoelen van 
Parijs met een circulaire aanpak (o.a. zo veel mogelijk 
hergebruik van grondstoffen). De aanwezige potentie 
binnen het waterschapsbedrijf dient de ruimte te 
krijgen om met innovatieve, grensverleggende voor-
stellen te komen om daar invulling aan te geven. 
Energieneutraliteit dient het uiteindelijke doel te zijn. 

Met het terugwinningen van grondstoffen in combi-
natie met energiebesparing en energie-opwekking, 
heeft het waterschap op lange termijn goud in han-
den. Toepassing van energiezuinigere zuiveringstech-
nieken, die minder broeikasgassen uitstoten en waar 
mogelijk plaatsing van zonnepanelen, windmolens 
en warmtepompen, zijn de kortetermijndoelen. 
Lange periodes van droogte zullen in de toekomst 
ons leven gaan beheersen. Adaptief bouwen en 
water in de stedelijke omgeving vasthouden zijn mo-
gelijkheden om periodes van droogte op te vangen. 
Lange periodes van droogte zijn ook rampzalig voor 
de agrariër en voor onze natuurgebieden. De komen-
de termijn  moeten concrete maatregelen ontwik-
keld worden die deze schade voorkomen. Innovatie 
en creativiteit zullen daarbij noodzakelijk zijn. Het 
waterschapsbedrijf kan hier aan meewerken en de 
noodzakelijke kennis breed inzetten in Limburg.

Water Natuurlijk Limburg 
onderschrijft de grote ambitie 
die noodzakelijk is om de 
opwarming van de aarde een 
halt toe te roepen en zal op 
korte termijn de maatregelen 
nemen om daar als organisatie 
haar bijdrage aan te leveren. 
Een innovatieve aanpak is 
daarbij noodzaak.

 Water Natuurlijk Limburg kiest voor
  

Het Waterschapsbedrijf zal uiterlijk 2030 voldoen 
aan het Klimaatakkoord van Parijs5



Innovatie is een speerpunt bij het 
verwerken van het afvalwater op de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. De 
modernste technieken, die micro-ver-
ontreinigingen uit het afvalwater ver-
wijderen, worden toegepast. Maar 
voorkomen is nog beter. Met indus-
triële lozers willen we zoeken naar 
betere methoden om te voorkomen 
dat milieuvreemde stoffen worden 
geloosd. Innovatie in de landbouw met 
o.a. teeltvrije zones en terugdringen 
van overbemesting en stimulering van 
kringloop of biologische landbouw val-
len hier ook onder.

Belangrijke voorwaarde voor schoon 
oppervlaktewater is dat onze waterzui-
veringinstallaties doelmatig functioneren 
en alle stoffen uit het afvalwater verwij-
deren die niet thuis horen in het milieu. 
Huishoudens,  landbouw en industrie 
dienen over te gaan op duurzaam en 
zuinig watergebruik. Voorkomen is beter 
dan genezen en stoffen dienen reeds aan 
de bron te worden verwijderd zodat deze 
niet in het afvalwater terecht te komen. 
De proefopstelling bij de RWZI Simpel-
veld is een goed voorbeeld dat navolging 
verdient.

Concreet wil Water Natuurlijk Limburg 
daarnaast een goede controle en hand-
having op (illegale) lozers. Overleg met 
industriële lozers, om samen te zoeken 
naar maatregelen die voorkomen dat 
milieuvreemde stoffen geloosd worden, 
hoort daar ook bij. Afspraken met alle 
ziekenhuizen in Limburg over het terug-
dringen van het lozen van medicijnresten 
moet een eerste stap zijn naar verwijde-
ring van deze stoffen uit ons milieu.Vanuit 
de glastuinbouw mag geen ongezuiverd 
water geloosd worden indien er met be-
strijdingsmiddelen gespoten wordt.

Mochten dergelijke stoffen toch in het 
afvalwater komen dan dienen deze 
weer bij onze rioolwaterzuiveringsin-
stallaties eruit gehaald te worden. De 
installaties worden in ieder geval bij 
renovatie aangevuld met technieken die 
micro-verontreinigingen zoals pesticiden, 
neo-nicotinoiden, medicijnen, hormonen 
en contrastmiddelen uit het afvalwater 
verwijderen. Mochten er mogelijkheden 
zijn om dit eerder te realiseren dan dient 
hiervoor gekozen te worden. Dit dient 
ook een speerpunt te zijn als het gaat om 
innovatie bij het Waterschap Limburg.

De intensieve landbouw met intensief 
grondgebruik zal omgevormd moeten 
worden naar een extensieve, circulaire 
landbouw. Waar mogelijk zal het Water-
schap die transitie ondersteunen. Innova-
tie in de bedrijfsvoering bij de landbouw, 
teeltvrije zones en terugdringing van 
overbemesting cq verkeerde bemesting 
moet een einde maken aan de uitspoe-
ling van stikstof. Die is niet meer van 
deze tijd. Een aanpak bij de bron moet 
dit voorkomen. Controle en handhaving 
moet in ieder geval plaats vinden langs 
de beken waar nu al teeltvrije en spuit-
vrije zones bestaan.

 Water Natuurlijk Limburg kiest voor
  

Voorkomen van het lozen van milieuschadelijke stoffen 
en doelmatige, moderne afvalwateringzuivering!
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Water Natuurlijk Limburg 
kiest voor een innovatieve 
aanpak bij de zuivering van het 
afvalwater waarbij zo veel 
mogelijk stoffen verwijderd 
worden, die niet in het water 
thuis horen met zo 
min mogelijk kooldioxide 
uitstoot tegen een zo laag 
mogelijk tarief.
 



Informatie over de nieuwe klimaataanpak en wat 
dat betekent voor het Waterschap is noodzake-
lijk. Maar ook moeten de mensen weten dat het 
belangrijk is dat ze zelf een grote rol spelen bij de 
realisatie van duurzaam waterbeheer én dat stad 
en buitengebied daarbij onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Opschoonacties, Schone Maas 
en Operatie Steenbreek zijn voorbeelden van 
educatieve en actieprogramma’s die we ten volle 
ondersteunen.

Het realiseren van een ambitieus programma staat 
of valt met draagvlak in de samenleving. Communi-
catie en op maat gesneden burgerparticipatie staan 
borg voor het succes. Nauwe samenwerking tussen 
Waterschap Limburg en de gemeenten is essentieel. 
Bij nieuwe uitdagingen dienen publieke verantwoor-
ding van de gemaakte keuzes en de daarbij beho-
rende investeringen een belangrijk onderdeel van de 
besluitvorming te vormen.
Bewoners moeten zo geïnformeerd worden dat zij 
begrijpen dat investeringen noodzakelijk zijn. Maar 
het moet ze ook duidelijk zijn dat zij zelf een grote rol 
spelen bij de realisatie van duurzaam waterbeheer. 
Dit geldt zowel voor de bewoners van stad en als die 
van het buitengebied.

Het Waterschap moet de verbinder zijn tussen de 
partijen met respect voor ieders belang. Dat geldt 
voor het bestuur maar evengoed voor de mede-
werkers die naast hun ervaring en deskundigheid 
beseffen dat inwoners, (agrarische) ondernemers of 
belangenorganisaties als geen ander gebiedskennis 
bezitten. Op basis van gelijkwaardigheid komen goe-
de oplossingen tot stand die ook draagvlak hebben.

Water Natuurlijk Limburg is zich bewust dat het 
Waterschap geen direct loket heeft voor de inwoners 
van Limburg. Dat primaat ligt bij de gemeenten. Op 
de hierboven beschreven wijze kan het Waterschap 
echter wel degelijk de dialoog met onze inwoners 
aangaan en dan wordt duidelijk wat het Waterschap 
betekent voor onze inwoners. Dit alles geldt natuur-
lijk ook voor Water Natuurlijk Limburg die haar leden, 
organisaties, inwoners en bedrijven betrekt bij het 
werk van de fractie.

 Water Natuurlijk Limburg kiest voor
  Iedereeen waterbewust7

Water Natuurlijk Limburg 
kiest voor een duurzaam 
waterbeheer waar iedereen 
aan bijdraagt. 
Eerlijke en intensieve 
communicatie is daarbij een 
belangrijke voorwaarde.



Ons oppervlaktewater moet bereikbaar zijn voor 
de recreant die daar vervolgens op een respect-
volle manier mee om dient te gaan. Dat geldt 
voor alle aspecten van waterrecreatie, zoals 
zwemmen, pootjebaden, sportvissen en varen. 
Het Waterschap stimuleert dat water en water-
partijen in dorp en stad een grotere plaats krijgen. 

Water Natuurlijk Limburg is van mening dat ons 
oppervlaktewater bereikbaar dient te zijn voor de re-
creant die daar vervolgens op een respectvolle wijze 
mee om dient te gaan. Het Waterschap ondersteunt 
dit streven waar mogelijk.
Het Waterschap dient watergerelateerd cultureel erf-
goed, zoals watermolens, extra aandacht te geven, 
zodat deze een plaats krijgen bij voorlichting over de 
grote waarde van water door de eeuwen heen.

Gezien de klimaatverandering ontstaat in de be-
bouwde omgeving hittestress. Water kan dan 
verkoeling brengen. Moderne steden ontkomen er 
niet aan om water een grotere plaats te geven in 
hun binnenstedelijke ontwikkeling. Het open en 
weer zichtbaar maken van overkluisde beken zoals 
bijvoorbeeld bij de Merkelbeek, de Keutelbeek in 
Beek en de Rodebeek in Schinveld en het herstel van 
de traditionele mergel-kademuren in Valkenburg 
zijn daar goede voorbeelden van. Ook de aanleg van 
waterpartijen en het in ere herstellen van gedempte 
waterlopen beantwoorden aan dit doel. 
Het Waterschap heeft daarbij een initiërende en 
stimulerende rol.

De beleving van het opper-
vlaktewater bepaalt direct en 
indirect mede de kwaliteit van 
ons leven. Daarom moet het 
bereikbaar zijn voor ons allen. 
Ons cultureel erfgoed en nieu-
we uitdagingen zoals 
hitte-stress, die hierop van 
invloed zijn, moeten voldoen-
de aandacht krijgen.

  Water Natuurlijk Limburg kiest voor
   Water beleven met plezier8



Samen is het motto, het Waterschap 
als verbinder tussen partijen. De 
fractie Water Natuurlijk Limburg be-
trekt leden, organisaties, inwoners en 
bedrijven actief bij het werk van de 
fractie. Waterschap Limburg is een 
moderne organisatie, die in Neder-
land samenwerkt met gemeentes, 
bijvoorbeeld in de waterpanels, maar 
ook met de belangrijke partijen zoals 
Rijkswaterstaat, WML, natuurterrein-
beheerders, erfgoedbewaarders zoals 
heemkundeverenigingen, agrarisch 
bedrijfsleven en de industrie. Om deze 
samenwerking uit te breiden naar de 
burgers is de Omgevingswet een be-
langrijk nieuw instrument. Deze bur-
gerparticipatie mag er echter niet toe 
leiden dat de natuur- en waterdoelen 
van ondergeschikt belang worden. Ook 
met Duitsland en België wordt samen-
werkt, bijvoorbeeld bij het verbeteren 
van de alarmering bij calamiteiten.

De Omgevingswet biedt goede moge-
lijkheden, maar ook bedreigingen bij het 
vorm geven van het door ons voorgesta-
ne beleid. De participatieve aanpak met 
inbreng van eenieder brengt immers met 
zich mee dat de natuur- en waterdoelen 
niet automatisch bovenaan staan. Het 
Waterschap dient de hoeder van deze 
doelen te zijn. Vanuit die positie zoekt het 
Waterschap coalities bij de natuurter-
reinbeheerders en landschapbeheerders, 
de sportvisserij, de agrarische sector en 
collega-overheden.
 Het Waterschap dient vanaf het begin 
een partner te zijn bij de (her)inrichting 
van kernen en wijken. Ook hierbij is wa-
ter steeds meer een ordenend principe, 
zodat de inrichting van steden en kernen 
klimaatvriendelijker wordt en wij beter 
omgaan met de gevolgen van droogte, 
hitte en extreme neerslag. Vergroening 
van de stad leidt ertoe dat wateroverlast 
tegengegaan wordt door neerslag effec-
tief op te vangen, te infiltreren of tijdelijk 
te bergen. Ook particulieren kunnen hier 
hun steentje aan bijdragen. Denk in dit 
verband aan het afzien van de aanleg 
van  uitgebreide verharding, aan groene 
daken en aan het afkoppelen van regen-
water. Subsidies voor het afkoppelen van 
regenwater, zoals in Noord- en Midden 
Limburg, bijdragen in stedelijke waterber-
ging of acties zoals Steenbreek, waarbij 
tegels vervangen worden door groen, 
dragen  bij aan de stedelijke waterber-
ging en moeten we over heel Limburg 
uitrollen.

Voor Water Natuurlijk Limburg dient  
“water als ordenend principe” als rand-
voorwaarde te gelden bij een gebiedsge-
richte benadering. Stad en buitengebied 
worden meer met elkaar verbonden. 
Overloopgebieden in de landelijke om-
geving en waterberging in de stad gaan 
hand in hand. Een evenwichtige functie-
toekenning hoort hier eveneens bij.
Veel van onze natuur lijdt aan verdroging, 
die veroorzaakt wordt door een lang 
geleden uitgevoerde  herinrichting van 
het buitengebied. Daarbij komt nu ook 
nog de klimaatverandering. Bij nieuwe 
plannen kiest Water Natuurlijk Limburg 
voor een duurzaam watersysteem dat 
zodanig is ingericht dat verdroging wordt 
tegengegaan en meekoppelkansen wor-
den gezocht, voortgezet en waar mogelijk 
versneld.

De bestaande samenwerking tussen 
gemeentes en het Waterschap in de 
waterpanels Noord en Zuid wordt verder 
versterkt. In deze samenwerking blijven 
gemeentes en het Waterschap op gelijk-
waardige maar niet-vrijblijvende basis 
participeren. Op basis van wederzijds 
respect wordt samengewerkt met de 
Deltacommissaris, Rijkswaterstaat, de 
provincie Limburg (Limburgse Integrale 
Wateraanpak) , WML, de natuurterrein-
beheerders, erfgoedbewaarders, het 
agrarisch bedrijfsleven, de industrie en 
de gemeenten. De samenwerking met de 
bovenstroomse buren van onze beken in 
Duitsland en België is ook extra belang-
rijk bij het realiseren van deze doelen. Dit 
speelt bijvoorbeeld bij het verbeteren van 
de alarmering bij calamiteiten zoals in de 
Geul. 

  Water Natuurlijk Limburg kiest voor
  Modern waterbeheer doen we samen9

De omgevingswet biedt kansen om water als 
ordenend principe in de ruimtelijke ordening te 
plaatsen. Gezien de participatieve aanpak is dat 
echter geen automatische keuze. Het waterschap 
zal als ambassadeur dit principe uitdragen. 



Het is nu twee jaar geleden dat de twee 
waterschappen in Limburg zijn samenge-
voegd tot een organisatie, het Waterschap 
Limburg. Verdere integratie is noodzakelijk 
om tot één moderne, goed op haar taak 
berekende organisatie te komen. Daarbij 
hoort ook een modern, leeftijdsbewust 
personeelsbeleid met als kenmerk 
“levenlang leren en ontwikkelen”. 
Daarmee worden de technische 
deskundigheid en ecologische kennis van 
de medewerkers veilig gesteld. 
Zo zijn zij goed toegerust om, goed op de 
hoogte van de nieuwe Omgevingswet, 
complexe projecten aan te pakken, waarin 
burgerparticipatie een belangrijke rol moet 
spelen.
Op termijn wil Water Natuurlijk Limburg 
alle bij het water betrokken instanties in 
één waterketen onderbrengen en vervol-
gens in één organisatie.

Het Waterschap Limburg is pas twee jaar 
geleden gevormd. Verdere integratie van de 
twee moederorganisaties krijgt zijn vervolg, 
waardoor er een moderne organisatie met 
veel kennis ontstaat die nauw aansluit bij en 
uitvoering geeft aan de prioriteiten van het 
bestuur.

Dit alles betekent ook dat het Waterschap 
minder afhankelijk is van externe bureaus, 
maar zelf de status heeft van kennisinstituut. 
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich 
gedurende hun gehele carrière  te ontwikke-
len vanuit een activerend personeelsbeleid 
(levenlang leren en ontwikkelen). 
We zetten onze kennis en ervaring niet alleen 
in voor onszelf, maar onze medewerkers 
krijgen ook de ruimte om die kennis (inter)na-
tionaal in te zetten als er hulpvragen aan de 
orde zijn. In een dergelijke organisatie gaan 
technische deskundigheid en 
ecologische kennis hand in hand met 
gebiedskennis. 
De samenwerking in zowel de waterketen als 
met de gemeenten wordt geïntensiveerd.
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Water Natuurlijk Limburg kiest 
voor een modern waterschap 
dat de verbinding vormt tussen 
alle maatschappelijke partners 
in binnen- en buitenland



Inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers 
hebben het gevoel dat het 
waterbeheer als vanzelf in goede 
handen is. Niets is minder waar, 
zeker niet met nieuwe opgaven 
als de klimaatverandering. 
Het informeren van onze 
inwoners en bedrijven over de 
nieuwe uitdagingen waar we voor 
staan wordt steeds belangrijker. 

Natuurwaarden en 
biodiversiteit moeten optimaal 
beschermd worden. 
Goede communicatie en 
realistische financiering binnen 
bestaande kaders is van 
onschatbare waarde. 
Water Natuurlijk Limburg vindt 
het belangrijk dat wij het mo-
derne waterbeheer in Limburg 
door, voor en met onze inwoners, 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijven realiseren. 

Schoon, veilig, gezond, betaalbaar 
water en versterking van de natuur. 

Tot slot

Dát is de inzet van 
Water Natuurlijk Limburg! 
Laat uw stem voor de 
waterschapsverkiezing niet 
verloren gaan en stem op 20 
maart 2019 op Water Natuurlijk 
Limburg!

 1 Peter Freij  Venlo
 2 Gerard IJff Roermond
 3 Weike Medendorp  Maastricht
 4 Sjraar Roelofs Maasbree
 5 Rose-Marie Kaanen Arcen
 6 Steef Stevens Herten
 7 Jacqueline Aelen  Posterholt
 8 Jack Vinken Wijlre
 9 Samad Belmahi  Roermond
 10Jan Smolenaars  Reuver
 11Jan-Willem Westra  Geleen
 12 Paul Fekkes Sittard
 13 Ron de Cock Haelen
 14 Henk van Dijck Kessel
 15 Bea Tilanus Mheer
 16 Ad van Mierlo Weert
 17 Wilhelmina Hoedjes Haler
 18 Thijs Wetemans  Nieuwstadt
 19 Theo Kersten Gennep
 20 Ton Wismans Sevenum
 21 Ton Laeven Brunssum
 22 Carla Brugman Blitterswijck
 23 Sander Gorissen Kerkrade
 24 Stef Blom,  Hoensbroek
 25 Jelle Aarnoudse Heerlen
 26 Ali Daliry Heerlen
 27 Joost Reinaerts Heerlen
 28 Marij Pollux-Linssen Venlo
 29 Hans Heijnen Swalmen 

Stem 20 maart
op een van onze kandidaten
lijst 11


