
Nr. 7  Geerte van der Wildenberg     Alteveer
Nr. 8 Rianne ten Veen                    Veendam
Nr. 9   Trevor Mooijman                 Veendam
Nr. 10 Barbara Snabilie                   Haren, Groningen

Nr. 11 Derk Nieuwenhuis Winschoten
Nr. 12 Ate Flapper     Winschoten
Nr. 13 Harm Assies     Zuidlaren

Joke Leenders -Veelerveen 

Ik wil bijdragen aan schoon, helder en 
mooi water. Duurzaam beheer en oog 
voor cultuurhistorie en recreatie horen 
daar bij. Zodat onze kinderen en kleinkin-
deren hier goed kunnen blijven wonen en 
werken.

Inge Eshuis - Assen. 

Een groene leefomgeving, duurzaam wa-
terbeheer voor mens, dier én natuur door 
samenwerking met inwoners, boeren, 
natuurbeheerders en overheden, voor 
een klimaatbestendig toekomst die past 
bij landschap en stad! 

Marieke Creemer - Meerstad

Ik ga voor een natuurlijker waterbeheer, 
klimaatbestendige steden en dorpen, 
ecologisch gezond en recreatief aantrek-
kelijk water in stad en ommeland.  Hierbij 
past een natuurlijke inrichting van rivier- 
en beekdalen. 

Mathieu Paapst - Siddeburen 

Ik sta voor meer openheid, digitale 
innovatie en burgerparticipatie. Het 
waterschap moet bestuurlijk transparant 
zijn, privacy beschermen, en burgers bij 
besluitvorming betrekken. 

Menno Visser - Haren

Belangrijk is voor mij een eerlijke kosten-
toedeling, voldoende en gezond water, 
natuurvriendelijke oevers, schoon water 
voor plant en dier, veiligheid en een bij-
drage aan de duurzame energietransitie.

Lidy Kuiper – Drouwen

Veiligheid is voor een waterschap de 
belangrijkste doelstelling, maar niet los 
te zien van de klimaatverandering en 
milieuproblemen. De natuur moet de 
aandacht krijgen die het verdient. 
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Met 4 zetels is Water Natuurlijk de grootste gekozen 
partij in het Waterschapsbestuur en we gaan voor meer 
zetels! Om verder te kunnen werken aan onze ambities 

hebben wij ook deze keer uw stem nodig!

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.waternatuurlijk.nl/hunze-en-aas  en neem gerust 

contact op met een van ons bij vragen.

Info & contact:

Twitter  @ WaterNatuur_HA
Facebook:  Water Natuurlijk  Hunze en Aa’s
Instagram:  @Waternatuurlijk_h_en_a. 
Website:  www.waternatuurlijk.nl/hunze-en-aas
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De afgelopen vier jaar zat Water 
Natuurlijk twee jaar in het Dagelijks 
Bestuur en vier jaar in het Algemeen 
Bestuur van het waterschap. Daardoor 
heeft Water Natuurlijk al veel kunnen 
bereiken:

• We hebben de verslechtering van de wa-
terkwaliteit in het kader van  drinkwater-
winning uit de Drentsche Aa bespreek-
baar gemaakt. Er zijn meer meetpunten 
geplaatst in diverse gebieden om inzicht 
in het  soort vervuiling te krijgen en ver-
volgstappen te (kunnen) nemen.  

• We hebben de investeringen voor het 
aanleggen van vispassages uit het 
bestuursakkoord naar voren gehaald. 
Trekvissen kunnen via deze vispassages 
de gemalen passeren. Tevens is er een 
dierenwelzijn nota vastgesteld.  

• In een langlopende zaak met tegenstrij-
dige belangen tussen natuur en land-
bouw in de Oosterland(polder), hebben 
wij gezorgd dat er met provincies, 
belanghebbende en waterschap naar een 
voor alle partijen acceptabele oplossing 
werd gezocht. Hierbij is gekozen voor 
natuurontwikkeling waardoor verdroging 
van het kwetsbare natuurgebied tegen 
gegaan kan worden. 

• Wij hebben, vanuit de opdracht in het 
klimaatakkoord, een energienota opge-
steld. Hierin staat dat het waterschap in 
2020 voor 40% zijn eigen energie opwekt, 
10% energie bespaard op peilbeheer en 
30% op efficiëntie. Wij hebben hiervoor 
vier miljoen euro vrij kunnen maken.  

• Er is samen met de gemeente Veendam 
geïnvesteerd in een zonnepark; er zijn 
bij de rioolwaterzuivering Hoogezand 60 
zonnepanelen geplaatst en er zijn kleine 
windmolens bij gemalen geplaatst. Het 
nieuwe gezamenlijke laboratorium met 
Noorderzijlvest is duurzaam gebouwd.

• Bij slibverwerking werd kolengruis 
gebruikt. Water Natuurlijk wilde hiervoor 
een duurzamere techniek gebruiken. Het 
is compostering geworden.

Een greep uit de resultaten van 
de afgelopen vier jaar: 

Veiligheid staat voorop 
Droge voeten, veilige dijken, voldoende 
en schoon water, daarvoor zorgt een 
waterschap. Water Natuurlijk vindt dat 
deze basistaken van het waterschap 
heel goed te combineren zijn met
recreatie, gevarieerde natuur, aantrek-
kelijk landschappen en cultuurhistorie. 
Door een innovatieve en duurzame 
aanpak is het waterbeheer goed uit-
voerbaar en betaalbaar.

Water Natuurlijk kiest voor:

• Schoon en gezond water, rijk aan 
planten, vissen en ander leven. Voor 
natuurlijke oevers, bloemrijke dijken en 
bescherming tegen vervuiling van be-
strijdingsmiddelen en verkeer en zonder 
zwerfafval.

• Een duurzaam en innovatief water-
schap. Door nieuwe technieken winnen 
we grondstoffen en energie terug uit slib, 
rioolwater en biomassa. We willen dat er 
flinke stappen worden gezet op weg naar 
100% energieneutraal! 

 • Het aanpakken van veendaling door 
uitdroging, waardoor natuur verdroogt 
en veel CO2 vrij komt. Dit door natuurlijk 
peilbeheer en aanpassing van de gewas-
sen.

• Recreatie door toegankelijk water met 
wandel- en fietsmogelijkheden en 
visplekken. Vaarroutes met de nadruk op 
ongemotoriseerde boten.

 • Bestrijding van vervuiling bij de bron. 
Door bijvoorbeeld de spuitvrije oeverzo-
nes te verbreden, of minder gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en bemes-
ting in kwetsbare watergebieden. 

• Meer samenwerking voor een goed wa-
terbeheer in en om de stad om  extreme 
hitte te temperen en voor tijdelijke op-
vang van extra water bij harde stortbui-
en. Zo blijft het aangenaam vertoeven in 
de stad.

• Lagere waterschapsbelasting voor 
natuureigenaren omdat natuur in een 
ieders belang is. Zij hebben een belang-
rijke taak in het vasthouden van water en 
voorkoming van droogte in het gebied. 

• Kwijtschelding van belastingen zoals dat 
bij gemeenten gebeurt.

• Het koesteren en toegankelijk maken 
van ons erfgoed zoals bijzondere ge-
malen, sluizen en landschap, zoals oude 
dijken die nog te zien zijn in Meerstad.  
Het vertelt de geschiedenis van het 
Nederlandse waterbeheer!

Plannen voor de periode 2019-2023

Wij hebben 
uw stem nodig!

Om verder te kunnen werken aan onze ambities 
hebben wij ook deze keer uw stem nodig ! 

Hou je van de natuur, stem dan Water Natuurlijk 
op 20 maart 2019.

Hou van: 
Genieten in, op en 
langs het water

Hou van:
Schoon en 

gezond water

Hou van: 
Een mooie en prettige 

leefomgeving

Hou van: 
Het veenweidegebied
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