
 

 

 
 
 
 

Kernpunten Water Natuurlijk 
als inspiratie voor uw lokaal partijprogramma  
tbv de gemeenteraadsverkiezingen op 2022 

 
Een goede kwaliteit en voldoende water gaat een steeds belangrijkere rol spelen bij het gezond 
houden van onze leefomgeving, zowel in steden en dorpen maar ook in het buitengebied. 
Goede waterkwaliteit is essentieel voor een groene en gezonde leefomgeving waarin het prettig leven 
is voor onze maar ook toekomstige generaties. Om hiervoor te zorgen zal het watersysteem ook 
betrokken moeten worden bij keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw, leefbare wijken, besluiten over 
duurzame energie opwek en infrastructuur alsook het tegengaan van wateroverlast en hittestress.   
Alle reden om in uw programma voor de gemeenteraadsverkiezingen ook aandacht aan water te 
besteden.  
Maar denk ook aan het programma voor ruimtelijke adaptatie (RAS), waarbij iedere gemeente de 
verschillende opgaven voor klimaatadaptatie formuleert. Daarbij zijn deze kernpunten ook goed 
inpasbaar. 
 
Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij die zich inzet voor schoon, veilig, gezond en 
betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Dat doen wij in 
het bestuur van de waterschappen, ook in het Waterschap Rivierenland, Rijn en IJssel en Vallei & 
Veluwe, waterschappen waar uw gemeente deel vanuit maakt. 
 
Water Natuurlijk heeft van oudsher sterke banden met partijen in de groene hoek. We delen ambities 
en steunen elkaar waar dat zinvol is. Graag zouden wij in de komende periode vanaf GR2022 
intensiever willen samenwerken als politieke vertegenwoordigers en onze idealen delen waar 
mogelijk. 
 
Daarom hebben we als Water Natuurlijk samen met onze fracties in Rivierenland, Rijn & IJssel en Vallei 
& Veluwe enkele kernpunten geformuleerd die volgens ons belangrijk kunnen zijn voor 
gemeenten/gemeentepolitiek in onze Waterschapen. 
We vragen jullie om deze punten te betrekken bij het opstellen van het programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. We hebben daarbij getracht deze punten zo veel als mogelijk toe te 
snijden op de problematiek in ons Waterschap. 
 
De kernpunten: 
 

1. Herstel van biodiversiteit en natuurwaarden is dringend nodig, zowel op het land als in en onder 
water. De gemeente moet de komende 4 jaar initiatief nemen voor meer groen in de woonkernen, 
maar ook daarbuiten, onder andere door aanleg van natuurlijke vriendelijke oevers, tegengaan van 
vervuiling door microplastics, zwerfafval, illegale lozingen en het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Stimuleer daarom burgers om meer groen en minder verharding in hun eigen 
tuin aan te leggen. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Water gaat een belangrijke rol spelen bij keuzes die de gemeente moet maken. Er is 

ruimte voor water nodig voor groene en aantrekkelijke wijken, parken, natuur- en 
recreatiegebieden. Ook het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering/klimaatcrisis op te vangen, zoals wateroverlast, droogte en hittestress in 
woonkernen vragen ruimte voor water. Dat betekent dat water een integraal onderdeel moet zijn bij 
de inrichting van de woonkernen en bij het inrichten van het buitengebied.  
Zorg dat water en oevers een samenhangend groen - blauw netwerk vormen met de natuurkernen, 
parken en groenstroken tussen de wijken en verbonden met het buitengebied. Stimuleer ook de 
aanleg van groene daken en gevels. 
Via de omgevingsvisie kan de gemeente sturen op de mate waarin natte natuur wordt aangelegd als 
gevolg van ontgravingen (voor ontgraving is een provinciale vergunning nodig).  
 

3. Naast water dat de bodem ingaat hebben wij ook met z´n allen een verantwoordelijkheid voor het 
water dat weer uit de bodem gehaald wordt. Ons drinkwater wordt door de waterleidingbedrijven 
opgepompt en gezuiverd, maar ook is niet meer zo vanzelfsprekend als het eens was. Ook daarin 
moet de gemeente met haar inwoners de rol pakken, bijvoorbeeld door geen chemische 
bestrijdingsmiddelen meer in te zetten bij het onderhoud van het openbaar groen en wegen. 
Door afspoeling komen restanten hiervan in het oppervlaktewater (en het daaruit bereide drinkwater) 
terecht. Er zijn inmiddels voldoende volwaardige alternatieven beschikbaar. 
 

4. Ook in uw gemeente worden nieuwe woningen worden gebouwd. Daarbij moet meer rekening 
worden gehouden met water en klimaatverandering. Dat betekent:  
▪ Geen woonwijken op plaatsen waar het watersysteem dat niet toelaat, bijvoorbeeld vanwege 

waterkwaliteit, wateroverlast of bodemdaling.   
▪ Bij de inrichting en bouwvoorschriften zorgen voor een wijk met voldoende groen en water, 

afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool en zorgen voor voldoende sponswerking van de 
bodem om wateroverlast tegen te gaan.   

Een nieuw te bouwen wijk staat er voor meer dan de komende vijftig jaar, daarom zijn deze duurzame 
keuzes hier extra belangrijk.  
 

5. De gemeente moet krachtig blijven inzetten op duurzame energie. Zon en wind zijn belangrijk, maar er 
is meer nodig. Het is mogelijk en ook gewenst om ook energie uit water te benutten waar mogelijk 
(aquathermie). Dat moet weloverwogen, zodat er geen schade optreedt voor de ecologie.  
 

6. In het buitengebied is een verandering van de landbouw en veeteelt nodig: 
▪ Landbouw die water en natuur niet meer belast en tegelijk zorgt dat boeren een goed bestaan 

hebben. 
▪ Veeteelt, die stikstof en methaan drastisch reduceert. 
De gemeente zou projecten die deze verandering bevorderen actief moeten gaan promoten.  
 

7. De gemeente moet zich actief gaan inzetten om bodemdaling tegen te gaan of te vertragen. Dit speelt 
vooral in het veenweidegebied en verspreid op rivierklei. Deze gemeentes moeten bij het waterschap 
aan te dringen op: 
▪ Ander peilbeheer, daar waar mogelijk meer water in de bodem opslaan. 
▪ Door een ander gebruik of functie van gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling te 

bewerkstellingen, 
 
 



 

 

 
 
 

▪ Bewoners te ondersteunen bij maatregelen tegen verzakking van hun woningen etc. (dit laatste 
punt speelt nog niet in alle gemeenten, daling van de grondwaterstand helaas wel.) 

 
Zorg dat water een belangrijk thema is in omgevingsvisies en andere ruimtelijke plannen en grote 
projecten. Betrek hierbij vanaf het begin het waterschap, maar ook ondernemers en inwoners: het in 
die plannen verbinden van water aan recreatiemogelijkheden als wandelen, fietsen, varen en vissen, 
komt de kwaliteit van de leefomgeving ten goede. 
 
Mochten jullie meer over deze punten willen weten of andere vragen hebben over water in jullie 
gemeente, mail dan gerust. Wij gaan graag in gesprek en zijn benieuwd naar jullie 
verkiezingsprogramma. 
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