Water?
Natuurlijk!
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015
WATER NATUURLIJK - LIJST 1

STEM NATUURLIJK OP 18 MAART
STEM WATER NATUURLIJK!
Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op
schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij
de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en
in evenwicht.
In 2008 nam Water Natuurlijk voor de eerste maal deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten
hebben een verschillende achtergrond zoals recreatie, visserij, natuur en landschap en zijn gesteund
door die politieke organisaties die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met succes
– ook in het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft Water Natuurlijk een goede vertegenwoordiging in
het bestuur. Daardoor is er vaker gekozen voor duurzame oplossingen.
In 2015 wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, waarvoor wij weer uw steun nodig hebben.
Wij willen water de noodzakelijke ruimte geven en zorgen voor veiligheid en waterbeheer, gestoeld
op nieuwe duurzame principes. Wij zetten ons in voor behoud van landschap en natuur. Wij willen
een meer efficiënte benutting van het water door gebruikers, bijvoorbeeld in de recreatie, drinkwater
winning, landbouw en natuur.
Stem 18 maart 2015: Lijst 1 - Water Natuurlijk!
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Vereniging Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door diverse
natuuren
recreatieorganisaties
(waaronder
Natuurmonumenten,
Sportvisserij
Nederland,
Vlinderstichting,
Waddenvereniging,
De
Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties,
Nederlandse Onderwatersport Bond, KNNV, RAVON,
Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee,
Wandelnet, IVN en veel regionale en lokale groene
en blauwe organisaties). Dit om een partij neer te
zetten die oog heeft voor mooi, natuurlijk en gezond
Water Natuurlijk ziet water als een waardevol naast de economische belangen. Doel was en is om
onmisbaar erfgoed, dat goed moet worden beschermd, waterbeheer in zijn geheel te beschouwen en een
belangrijke bijdrage te laten leveren aan een duurzame
verdedigd en onderhouden.
omgeving.
Voor Water Natuurlijk - de groene waterschapspartij
met hart voor blauw – is dat een belangrijke drijfveer
om in de waterschappen actief te zijn. Zeker in
Nederland. Land van water. Land van dijken, polders,
sloten en gemalen. Waar we veilig wonen en werken.
Waar we ons beschermen tegen het water. Maar óók
een land met heuvels en dalen. Een klein land met veel
verschillende landschappen. Landschappen gevormd
door het water, of dat nu van boven, van onder of van
opzij komt. Zoet, zout of brak is.
Ook al dat water heeft bescherming nodig. We hebben
een goede balans nodig tussen veilig, mooi, gezond
en betaalbaar. Tussen natuur, recreatie, wonen en
werken. Dat is de missie van de waterschapspartij
Water Natuurlijk. Het gaat ons om de gebruiks- en
belevingswaarde van het water voor mens, dier en
plant nu en in de toekomst. Het gaat niet alleen om
helder water, maar ook om helder bestuur en heldere
communicatie.

Water Natuurlijk streeft naar brede steun van onze
leden en van organisaties, die belang hechten aan
een ecologisch verantwoord robuust, veerkrachtig en
duurzaam watersysteem. En van de kiezer die via ons
een stem krijgt in het waterbeheer in de buurt. We
vinden het creëren van een breed draagvlak belangrijk.
Via de ons welgezinde organisaties hebben we een
potentiële achterban van meer dan 2 miljoen leden.
Sinds de waterschapsverkiezingen in 2008 hebben
we een prominente plek in alle waterschappen2 in
ons land. We zijn de grootste waterschapspartij van
Nederland. In bijna alle waterschappen heeft Water
Natuurlijk een vertegenwoordiging in het dagelijks
bestuur. Daarbij maken we echt het verschil door de
belangen van burgers in het algemeen en meer in het
bijzonder de belangen vanuit het oogpunt van natuur
en recreatie mee te wegen in de besluitvorming over
ons waterbeheer.
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De bestuurders van Water Natuurlijk zijn geselecteerd
op hun brede visie, bestuurlijke kwaliteiten,
inhoudelijke kennis en het hebben van een betrokken
achterban. Een belangrijke basis om anderen mee
te krijgen. Water Natuurlijk werkt vernieuwend;
enerzijds vanuit de groene agenda van waterbeheer
en anderszijds door het betrekken van mensen en
belanghebbende organisaties.
Water Natuurlijk is een vereniging, dus de leden
bepalen de koers. Samen werken we continu aan de
onderlinge afstemming, standpuntbepaling die past
bij nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen en het
vergroten van de slagkracht en doelgerichtheid. In
de opmaat naar de komende verkiezingen en daarop
volgende bestuursperiode is dat nu extra relevant.
Het is de verantwoordelijkheid van de fracties
in de waterschappen en onze individuele
waterschapsbestuurders om aan bovenstaande nader
invulling te geven in de eigen regio.

Leidraad voor handelen van Water Natuurlijk
Water Natuurlijk staat voor duurzaam integraal
waterbeheer, zowel het zichtbare oppervlaktewater als
ook het grondwater. Het doel is schoon en ecologisch
functionerend water in een veilige en aantrekkelijke
woon- en leefomgeving. Dit betekent dat wij de
belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap,
recreatie, cultuurhistorie, landbouw, wonen en werken
met elkaar in verband en in evenwicht brengen. Water
natuurlijk staat ook voor een kostenbewust waterschap.
Uitvoering van taken dient plaats te vinden tegen de
maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Op hoofdlijnen:
Water is bij de ruimtelijke ordening een ordenend
en sturend principe. Het watersysteem van
oppervlaktewater, grondwater en hemelwater vormt
een samenhangend geheel met de ondergrond. In
combinatie met de grote invloed op weer en klimaat
vormt water een toonaangevende factor in onze
activiteiten en omgeving.
Water Natuurlijk laat zich leiden door enkele - elkaar
aanvullende - basisprincipes in het waterbeheer,
waarbij voorop staat dat voorkomen beter is dan
genezen:
• vasthouden > bergen > afvoeren
• schoon houden > scheiden > zuiveren
• besparen > hergebruiken > verantwoord lozen.
Daarbij wordt gewerkt binnen de maatschappelijke
context en met het solidariteitsprincipe en nietafwentelingsprincipe voorop:
• de vervuiler en gebruiker betalen,
• de baathebbers betalen mee aan de kostendragers.
Daarnaast ligt voor Water Natuurlijk de kracht in de
regio, deze wordt opgeschaald als het nodig is om
te komen tot een beter resultaat. Water Natuurlijk
werkt graag samen met andere partijen, omdat je
samen verder komt. Innovatie begint meestal klein,
implementatie van wat zich bewezen heeft moet
natuurlijk grootschalig.
Om aan te geven waar Water Natuurlijk voor staat,
zijn in dit verkiezingsprogramma onze uitgangspunten
verwoord zodat duidelijk is welke stem we water
geven.
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Water Natuurlijk maakt VEILIGER
1. Veilige en toekomstbestendige waterkeringen
zijn voor Water Natuurlijk vanzelfsprekend. Bij het
inrichten en investeren houden we rekening met de
zeespiegelstijging en toenemende piekafvoeren van de
grote rivieren. De kosten van veilige dijken in Nederland
worden overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen
de waterschappen en de Rijksoverheid verdeeld.

4. Water Natuurlijk zet zich in dat bij de ruimtelijke
ordening en de wijze van bouwen beter rekening
gehouden wordt met de overstromingsrisico’s en
andere vormen van wateroverlast en watertekorten.

3. Water Natuurlijk past meerlaagse veiligheid toe
waar het zinvol is. De waterkeringen moeten sterk
genoeg zijn, maar als er een keer één faalt, moeten
de gevolgen worden beperkt (compartimentering).
We moeten voorbereid zijn op rampen door actuele
rampenplannen te hebben en oefeningen te houden.

7. Water Natuurlijk streeft naar veilig en gezond
zwemwater en vindt dat in elk gebied geschikte
zwemplekken moeten zijn.

5. Water Natuurlijk zoekt de aanpak zo dicht mogelijk
bij de bron. Op het gebied van waterveiligheid kijken
we daarom niet alleen lokaal welke maatregelen
2. Water Natuurlijk combineert veiliger met gewenst zijn maar ook bovenstrooms en binnen het
mooier en leuker. De Inrichting en het (ecologisch) watersysteem.
beheer van dijken en waterkeringen moet daarop
aangepast worden. Dit betekent openstelling voor 6. Indien de natuur en functie dat toelaten, kunnen
recreatief medegebruik, aandacht voor behoud van natuur- en recreatiegebieden gebruikt worden voor
cultuurhistorisch erfgoed en beplanting waar het kan. waterberging om overstromingen elders te voorkomen.
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Water moet schoon en gezond zijn. Schoon water is
nodig voor de landbouw, om vee te drenken, voor de
natuur en voor de mens, bijvoorbeeld om drinkwater
van te maken en om in te zwemmen. Daarom
moet vervuiling van het water worden voorkomen.
Er worden nog veel te veel bestrijdingsmiddelen,
medicijnresten, plastics en ongezuiverd afvalwater in
onze wateren geloosd. Er is dus nog veel werk aan de
winkel. In samenwerking met ziekenhuizen en andere
instanties willen we de medicijnresten die in het
water terechtkomen, aanpakken. Ook verdergaande
maatregelen op de zuiveringsinstallaties zorgen voor
minder vervuiling van ons oppervlaktewater. Water
moet schoon, helder en toegankelijk zijn en blijven.
Waar mogelijk willen we dat – in aanvulling op de
technische normen - in overleg met de bewoners
waterkwaliteitsdoelen worden vastgesteld. Door een
streng monitorbeleid, handhavingsbeleid en actieve
voorlichting houden we het water schoon.
Water Natuurlijk maakt GEZONDER
1. Water Natuurlijk streeft naar water van goede
kwaliteit voor mens en dier nu en in de toekomst.
Denk hierbij aan een goede drinkwaterkwaliteit en een
goede zwemwaterkwaliteit. Waar het waterschap via
waterbeheer en inrichtingsmaatregelen daaraan kan
bijdragen zetten we ons in om dat te realiseren.
2. Waterverontreiniging wordt zoveel mogelijk bij de
bron aangepakt. Water Natuurlijk wil meer werk maken
van het opsporen en straffen van de overtreders. Naast
handhaving zetten we in op educatie en voorlichting.

3. De overbemesting van kwetsbare wateren
wordt door financiële maatregelen en ruimtelijke
maatregelen teruggedrongen, zoals de aanleg van
teeltvrije zones en bufferstroken. Water Natuurlijk
zet flink in op innovatie bij de bedrijfsvoering, zodat
bijvoorbeeld de veehouderij uiteindelijk een gesloten
systeem kan worden, zonder emissies.
4. De leefomgeving van watergebonden dieren
verbetert Water Natuurlijk door structurele
waterkwaliteitsmaatregelen en het vispasseerbaar
verbinden van wateren. Voorbeelden hiervan zijn het
toepassen van visvriendelijke pompen en vijzels en
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vispassages bij stuwen, gemalen en sluizen.
5. Water Natuurlijk streeft een permanent verbod na
van moderne bestrijdingsmiddelen die zeer schadelijk
zijn voor een natuurlijk functionerend watersysteem,
zoals de neo-nicotinoïden en geneesmiddelen.
6. Bij het handhaven van bestaande en het toestaan
van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen streeft
Water Natuurlijk naar gesloten systemen (zoals kassen
kunnen zijn) of bewezen onschadelijkheid voor mens
en natuur. Op deze wijze heeft het toepassen ervan
geen negatief effect op het watersysteem.
7. Het water dat uit de waterzuiveringen komt mag
de kwaliteitsdoelstelling van het oppervlaktewater
niet in de weg staan. Is dit wel het geval dan wordt
verdergaande zuivering toegepast bv door een extra
trap aan een zuivering toe te voegen.
Waterbeheer
Water is er niet alleen voor de gebruikers. Het
watersysteem (sloten, meren, kanalen omgeven
met dijken en gemalen) is ook een natuurlijk milieu,
waarin veel planten en dieren in ecologisch opzicht
gezond moeten kunnen leven. Het watersysteem
met veilige dijken beschermt ons ook tegen
overstromingen en wateroverlast. Dit watersysteem
willen wij veilig en milieuvriendelijk blijven inrichten
en beheren, zodat planten, vissen, vogels en andere
dieren in en rondom het water ecologisch goed
kunnen functioneren.
De doelstellingen voor veiligheid en de Kaderrichtlijn
Water zijn hierbij leidend. Dijken dienen op een

verantwoorde manier onderhouden te worden in
samenwerking met de pachters ervan. Bomen op
dijken moeten altijd als landschappelijk waardevol
gezien worden en zoveel mogelijk worden behouden.
Er moeten vispassages aangelegd worden en andere
maatregelen worden genomen voor een goede
visstand.
Ook wil Water Natuurlijk zich inzetten om ongewenst
gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen
tegen te gaan. Water Natuurlijk wil, bij aantoonbare
negatieve invloed op de waterkwaliteit, vragen
om een verbod op het gebruik van specifieke
bestrijdingsmiddelen.
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Klimaatverandering maakt aanpassingen van
het waterbeheer noodzakelijk. Water Natuurlijk
is aanhanger van het zogenoemde adaptief
deltamanagement. De essentie hiervan is dat we
bij korte termijnbeslissingen rekening houden met
toekomstige ontwikkelingen op de lange termijn,
bijvoorbeeld ter voorbereiding op stijging van de
zeespiegel, op zwaardere regenbuien en langere
droge periodes met onvoldoende zoetwater.
In het verleden kwam waterbeheer tot stand als
reactie op een ramp. Dan gingen we de dijken
verhogen, vervuilende lozingen saneren, etc. Nu willen
we rampen in de toekomst voorkomen en dat vraagt
–gelet op de onzekerheden in de toekomst- om een
tijdige en flexibele maatwerk aanpak. Dat betekent
bij maatregelen die nu nodig zijn, ook opties voor
bijstelling in de toekomst worden opengehouden.
Bouw - en investeringsprogramma’s voor de korte
termijn houden expliciet rekening met mogelijke
ontwikkeling na 2050.

Wij steunen innovatieve ontwikkelingen voor
kosteneffectieve oplossingen. Keuzes en investeringen
in de ruimtelijke ordening die op korte termijn
plaatsvinden, maar voor langere termijn de inrichting
van het gebied bepalen, moeten rekening houden
met de ontwikkelingen in het klimaat. Dit kan door
het openhouden van ruimtelijke bestemmingen die
nodig zijn om gevolgen van de klimaatverandering
op te vangen. Een bindende watertoets is daarom
noodzakelijk.
Water is een erfgoed dat in ons Hollandse/Utrechtse
watersysteem zowel nu als in de toekomst zorgvuldig
moet worden beheerd. Een speciaal punt van aandacht
zijn voor Water Natuurlijk de historische molens in ons
gebied vanwege het behoud van onze cultuurhistorie
en de bijdrage van de molens aan vismigratie en
duurzaam waterbeheer.
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Water Natuurlijk maakt het MOOIER
1. Water Natuurlijk wil dat iedereen van water en natuur
kan genieten en kiest voor ontsluiting van waternatuur
door aanleg van voorzieningen en openstelling van
hun paden langs de watergangen (schouwpaden). Het
ontsluiten van kwetsbare (water)natuur is maatwerk.
2. Water Natuurlijk zorgt ervoor, dat zowel de kwaliteit
van het water als de bereikbaarheid van de oevers
kleinschalige sportvisserij aantrekkelijk maken. De
waterschappen werken actief mee aan het uitzetten
van vis, mits dit past binnen een goed ecologisch
evenwicht en de doelen van de Kaderrichtlijn Water
niet worden geschaad.
3. Water Natuurlijk ondersteunt initiatieven om
natuurgebieden beter met elkaar te verbinden.
4. Water Natuurlijk vindt dat waterschappen hun
verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud
van het cultuurhistorisch erfgoed, zoals bijvoorbeeld
dijkhuizen, poldergemalen, sluizen, watermolens en
historische ontginningspatronen moeten nemen. Dat
geldt niet alleen voor kleinschalige projecten maar ook
voor waterschaps overstijgende projecten.

rekening houdend met de cultuurhistorische waarden
en functiegerichte eisen.

7. Water Natuurlijk vindt natuurlijk peilbeheer het
uitgangspunt voor het moderne waterbeheer. Een
natuurlijk peilbeheer stimuleert de natuurlijke
5. Water Natuurlijk wil dat bij noodzakelijke productie en de vitaliteit van oevervegetaties.
dijkversterking ook wordt gekeken naar het behoud Uiteraard houdt Water Natuurlijk rekening met andere
van kwaliteit van landschap en natuur. Het streven belangen zoals de landbouw.
dient te zijn gericht op maatregelen die, door bijv.
klimaatverandering, bij voorkeur en waar mogelijk 8. Water Natuurlijk zet zich in voor een maairegime van
leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het landschap.
waterlopen dat wordt afgestemd op gebruiksfuncties
en heersende omstandigheden. Dus bij een laat
6. Water Natuurlijk streeft ernaar dat harde voorjaar kan later gemaaid worden en op plaatsen met
beschoeiingen zoveel mogelijk vervangen worden veel recreatievaart en sportvisserij wordt vaker gericht
door natuurvriendelijke oevers. Hierbij natuurlijk
gemaaid.
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9. Stedelijk water draagt belangrijk bij aan de
aantrekkelijkheid van de woonomgeving. Daarom
zetten wij ons ervoor in dat bewoners er meer van
kunnen gebruiken en genieten, zoals bv door het
mogelijk maken van oeverrecreatie, inrichten van
visstekken, en realiseren van doorgaande schaatsen kanoroutes (in afstemming met gemeenten en
eigenaren).
10. Water Natuurlijk maakt zich er sterk voor de
doelen uit de Kaderrichtlijn Water binnen de termijn
te realiseren. Ook buiten de Kaderrichtlijn wateren
werken we aan de ontwikkeling van flora en fauna
boven en onder water, in inrichting en beheer.
Watervoorziening
De zoetwatervoorziening in het gebied van AGV kent
een aantal knelpunten. Denk daarbij aan verdroging
van natuurgebieden in de zomer, bodemdaling door
veenoxidatie en het uitpompen van zoute kwel vanuit
polder Groot Mijdrecht naar omliggende wateren.
Deze effecten zullen alleen maar toenemen bij de te
verwachten klimaatverandering.

Water Natuurlijk wil de huidige knelpunten in het
systeem aanpakken met geen-spijtmaatregelen,
waardoor het systeem flexibeler en minder kwetsbaar
wordt. We moeten slimmer en zuiniger omgaan met
het beschikbare water en minder verspillen. Ons
afvalwater is niet alleen een last, maar is ook een
bron voor grondstoffen en energie.

Nu, maar zeker ook in de toekomst, kan niet aan
alle vraag naar zoet water worden voldaan. Voor
alle functies is het beter om zoetwatertekorten
te voorkomen dan tekorten te bestrijden met
noodmaatregelen. Water Natuurlijk sluit het
verplaatsen van b.v. landbouw niet uit als daarmee
een duurzamer en/of efficiënter waterbeheer
mogelijk wordt. Maar daarmee kunnen we het
probleem van zoetwaterschaarste niet oplossen.
Tekorten zullen in de toekomst vaker voorkomen.

Daarom kiest Water Natuurlijk voor een ommekeer
in omgaan met rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Die worden wat ons betreft energie- en
grondstoffenleveranciers. Uit het rioolwater kunnen
we nuttige afvalstoffen halen zoals fosfaat en stikstof,
maar we kunnen er ook energie uit winnen. Wij
willen doorgaan met het invoegen van innovatieve
processen in de waterzuivering.

-9-

Water Natuurlijk is VERNIEUWEND
1. Water Natuurlijk vindt dat waterschappen zowel
technisch als bestuurlijk voorop dienen te lopen
bij optimalisatie en innovatie op het gebied van
waterveiligheid, het waterbeheer en de zuivering van
afvalwater.
2. ‘Ruimtelijke ordening op waterbasis’ en ‘water
als ordenend principe’ zijn uitgangspunten die
Water Natuurlijk omarmt en uitdraagt. Water
Natuurlijk zorgt ervoor dat waterschappen vanaf
het begin deelnemen aan gebiedsontwikkeling- en
herstructureringsprojecten in zowel de stad als op
het platteland. Samen met gemeente, ontwikkelaars,
eigenaren en bewoners.

door Water Natuurlijk actief bepleit en ondersteund.
Op dit moment zijn de Energiefabriek en de
Grondstoffenfabriek
interessante
voorbeelden,
waar energie en grondstoffen uit afvalwater worden
gewonnen op de zuiveringen van de waterschappen.
Winst uit de energie- en grondstoffenproductie zal
worden verwerkt in de belastingtarieven.
6. Water Natuurlijk streeft naar energieneutrale
waterschappen.

7. Omdat bodemdaling in veenweidegebieden zorgt
voor steeds hogere kosten voor het waterbeheer
en grote ecologische gevolgen heeft, streeft Water
Natuurlijk naar een vorm van waterbeheer die zo
3. Water Natuurlijk wil Nederland klimaatbestendiger te weinig mogelijk bodemdaling als gevolg heeft of deze
maken door negatieve effecten van klimaatverandering zelfs stopt.
te verminderen en positieve effecten te benutten.
Wij stimuleren onderzoek en dragen maatregelen 8. Water Natuurlijk kiest voor landbouw met de natuur.
aan die ons minder kwetsbaar maken voor de steeds Waar het waterbeheer vroeger met name afgestemd
wijzigende omstandigheden. De komende jaren willen was op de landbouweisen, moet het waterbeheer nu in
we samen met gemeenten stresstesten uitvoeren en een breder (toekomst)perspectief bekeken worden. De
op basis daarvan adaptatiestrategieën ontwikkelen landbouw zal zelf ook op zoek moeten naar gewassen
én uitvoeren. Natuurlijke klimaatbuffers zijn goede en een bedrijfsvoering die minder afhankelijk van
voorbeelden.
kunstmatig lage waterpeilen en watertoevoer van
elders en minder vervuilend zijn.
4. Water Natuurlijk wil geen medicijnresten en
hormonen in het water. Om de problematische (en
kostbare) zuivering van afvalwater met medicijnresten
te verbeteren wordt ingezet op voorlichting en op
innovatieve zuiveringsmethoden aan de bron.
5. Water Natuurlijk is voorstander van duurzaam
energiegebruik en de terugwinning van grondstoffen
uit afvalwater. Het sluiten van kringlopen wordt
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Water Natuurlijk VERBINDT
1. Water Natuurlijk verbindt meerdere doelen en
belangen van verschillende stakeholders om te komen
tot breed gedragen integrale oplossingen.

7. Water Natuurlijk streeft naar kleinschalige
oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld
waterzuivering. Waterschappen stellen daarbij de
randvoorwaarden vast en bewaken de kwaliteit van
2. Voor Water Natuurlijk is duurzaam en het water dat van daaruit naar oppervlaktewater of
maatschappelijk
verantwoord
optreden
van riool wordt geleid.
waterschappen vanzelfsprekend. Zij vervullen een
voorbeeldrol bij o.a. de inkoop en het aanbesteden 8. Water Natuurlijk draagt landelijk en regionaal bij aan
van goederen en diensten en kopen 100% duurzaam de samenwerking in netwerken van organisaties die
in. Dat betekent ook bestrijdingsmiddelenvrij beheer zich bezighouden met groen/blauwe belangen. Water
op de eigen terreinen.
Natuurlijk stimuleert in de waterschapsbesturen dat
bestuurders en medewerkers die samenwerking actief
3. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat zoeken.
waterschappen zich richten op grensoverschrijdende
watersystemen, omdat tal van externe factoren voor 9. Waterschappen vervullen een belangrijke
het functioneren van waterschappen (zoals klimaat brugfunctie tussen het stedelijk en het landelijk gebied.
of Europese wet- en regelgeving) internationaal van Water Natuurlijk wil dat de waterschappen meer dan
karakter zijn en daarmee onze verantwoordelijkheden tot dusver het initiatief nemen bij watergebonden
verder reiken dan het eigen gebied. Het voorkomen projecten in het stedelijk gebied (bijvoorbeeld
van afwentelen is daarbij een belangrijke leidraad.
rietvelden als zuivering van oppervlaktewater in
nieuwbouwwijken van steden) en de samenwerking
4. Water Natuurlijk stimuleert het uitdragen van met gemeenten versterken.
Nederlandse kennis en ervaring naar andere
organisaties en landen. Dit gebeurt zowel binnen 10. Water verbindt de waterschappen ook aan het
Europa als mondiaal.
drinkwater uit de kraan. Integraal waterbeheer
draagt bij aan het in stand houden van een goede
5. Water Natuurlijk betrekt burgers en belangengroepen grondwatervoorraad van goede kwaliteit, die
actief bij het waterbeheer. Dit geldt zowel gedurende de waterleidingbedrijven gebruiken om drinkwater van te
planfase als gedurende de uitvoerings- en beheerfase. maken tegen zo laag mogelijk kosten. Samenwerking
met drinkwaterbedrijven is van wederzijds belang en
6. Water Natuurlijk stimuleert mensen om een draagt bij aan de maatschappelijke bewustwording.
bijdrage te leveren aan gezondere, mooiere en
veiliger watersystemen. Denk hierbij aan stimulerende
activiteiten voor de aanleg van groene daken en bij het
afkoppelen van regenwater.
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Water Natuurlijk biedt meer WAAR(DE) voor je geld

belemmert, proberen we deze aangepast te krijgen.

1. Water Natuurlijk wil een betaalbaar waterschap,
waarin de middelen efficiënt, evenwichtig en
rechtvaardig worden ingezet voor mens, natuur en
economie. Wij vinden het onwenselijk als eenzijdig de
nadruk ligt op de wensen van bepaalde sectoren.

7. Water Natuurlijk vindt dat mensen die onvoldoende
geld hebben, kwijtschelding horen te krijgen voor het
normale basisverbruik, in lijn met het gemeentelijk
kwijtscheldingsbeleid.

3. Water Natuurlijk is zich bewust van de
maatschappelijke context en werkt daarbinnen met
het solidariteitsprincipe (binnen grenzen van normaal
gedrag).

9. Water Natuurlijk ziet graag dat toevoer van zoetwater
niet meer nodig is. De vanzelfsprekendheid van
wateraanvoer moet worden verminderd door minder
watervragende functies en innovatieve maatregelen te
stimuleren en de kosten van wateraanvoer in rekening
te brengen bij de baathebbers.

8. Water Natuurlijk vindt dat (zolang er ‘geborgde’
2. Water Natuurlijk wil de uitgaven slimmer doen, zodat zetels zijn in het waterschapsbestuur) toewijzing
investeringen ook op langere termijn bijdragen aan van een deel van die zetels zónder verkiezing aan
lagere kosten van het beheer. Dat betekent opgaven in deelbelangen in verhouding moet zijn met de betaling
samenhang bekijken en waar mogelijk meekoppelen. die ze leveren en de mate waarin ze bijdragen aan het
Dit heeft lagere maatschappelijke kosten tot gevolg.
waterbeheer dan wel daarvan afhankelijk zijn.

4. Water Natuurlijk stimuleert goed gedrag en
ontmoedigt slecht gedrag van ondernemers en
bewoners met hulp en voorbeeldprojecten. Goede 10. Water natuurlijk is voorstander van een
voorbeelden (kwalitatief en kwantitatief) kunnen onafhankelijke rekenkamer om gerichte controles te
bv via een prijsvraag in beeld komen. Illegale lozing laten uitvoeren.
van afvalwater, maar ook illegale onttrekking van
grondwater moeten krachtig worden aangepakt. Dit
stelt hoge(re) eisen aan handhaving (kostenaspect).
5. Voor Water Natuurlijk gelden de oude waterprincipes:
de vervuiler betaalt voor het schoonmaken, de
gebruiker betaalt voor het water dat hij benut en
baathebbers betalen mee aan de kosten van wie
maatregelen neemt.
6. Water Natuurlijk vindt dat diegenen die bijdragen
aan de waterschapsdoelen een lastenvermindering
of een bijdrage mogen verwachten. Als wetgeving dit
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ONZE PRIORITEITEN IN AMSTEL, GOOI & VECHT
•

•

•

•

•

Veiligheid heeft prioriteit. Niet enkel door de
dijken goed in de gaten te houden en waar
nodig te verbeteren, maar ook door structurele
maatregelen te nemen om problemen te
voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld
waterbergingsgebieden inrichten, dus water
opslaan bij extreme regenval om het later af
te kunnen voeren. Zo wordt voorkomen dat de
dijken overstromen en doorbreken.
Geld moet goed worden besteed. En nooit aan
zaken die niet een duurzame inrichting en beheer
van het watersysteem voorstaan. Water Natuurlijk
let daar scherp op.
Water maakt de stad mooier en veiliger. In
het stedelijk gebied willen wij een goede
afstemming tussen oppervlaktewater, zwemwater,
grondwater, riolering en drinkwatergebied. Hierbij
streven we naar een regenbestendige omgeving
en mooi ingepaste groene oevers waar mogelijk.
Wij ondersteunen een klimaatneutrale stad.
Gebruiksfuncties verplaatsen moet mogelijk
gemaakt worden ten gunste van een duurzamer
waterbeheer, bijvoorbeeld in de polders GrootMijdrecht en Horstermeer.
Water Natuurlijk streeft naar een meer natuurlijk
waterpeil. De functie van het betreffende
landgebruik moet zich dus meer aan het peil
aanpassen en niet andersom. Bij de Keverdijkse
polder bij het Naardermeer is het instellen van
een natuurpeil gewenst. Water Natuurlijk wil bij
peilbesluiten een maatschappelijke kosten en
baten afweging maken. Als de kosten om een
bepaald peil te handhaven veel hoger zijn dan
de baten, moet dat kunnen leiden tot een ander
besluit.

•

•
•

•

•
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Verdroging wordt teruggedrongen.
Water Natuurlijk wil de bodemdaling in
veenweidegebieden beperken en streeft naar
een flexibel peilbeheer binnen vier jaar Daardoor
wordt verdroging teruggedrongen en meer
water vastgehouden. Peilbesluiten moeten
vaker dan één maal per tien jaar kunnen worden
vastgesteld.
Het natuurlijk milieu staat bij het beheer voorop.
Bij onderhoud aan waterkanten en dijken is dieren plantvriendelijk onderhoud een voorwaarde.
Vissen moeten kunnen trekken. Dat kan alleen als
stuwen en gemalen vispassages krijgen. Water
Natuurlijk zet zich daar al jaren voor in en blijft dat
doen.
Samen met u willen we werken aan onze
plannen. De komende periode staat er een
aantal watergebiedsplannen op de agenda.
Woont u in het Noorderpark, Groot-WilnisVinkeveen, Westeramstel, de Aetsveldse polders,
het Naardermeer en omstreken, de Noordelijke
Vechtplassen of de Ronde Hoep? Dan willen wij
die plannen graag samen met u ontwikkelen,
zodat wij samen kunnen zorgen voor een
goede inrichting en duurzaam beheer van het
watersysteem bij u in de buurt.
Wij streven naar een financieel gezonde
organisatie, die sober en doelmatig samenwerkt.
Er zijn nu teveel overheden betrokken in
het waterbeheer. Voor vergroting van de
doelmatigheid willen wij de hele watercyclus
– oppervlakte water, zwemwater, grondwater,
riolering en drinkwater in samenhang beheren.

WIJ

KANDIDATENLIJST

Wij willen graag weer namens u en met u aan de slag
gaan als waterschapsbestuurders. We willen bewoners
in ons waterschap ook de komende vier jaar weer
actief betrekken bij het verbeteren van de veiligheid
en waterkwaliteit in ons gebied. U kunt ons helpen bij
het nemen van de besluiten over wat je waar doet en
ook door ons te laten weten of we bereikt hebben wat
we wilden bereiken. Hier zetten wij ons voor in en we
rekenen op uw steun bij de komende verkiezingen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wiegert Dulfer		
Amsterdam
Marion Di Bucchianico
Weesp
Sander Mager			Amstelveen
Jan Hoek			Amsterdam
Marjolein Quené 		
Hilversum
Harrie Penders 		
Naarden
Liesbeth Tettero
Tienhoven
Thirza Bronner 		
Amsterdam
Mimy Sluiter			Bussum
Anna Schutte
Amsterdam
Yvette Osinga
Amsterdam
Marjolein van der Marel
Huizen
Michiel Ruis			Amsterdam
Ricardo van Dijk		
Nigtevecht
Jacqueline Mineur 		
Hilversum
Bruno van Moerkerken
Amsterdam
Rick van Dijk			
Vinkeveen
Elwyn van Zanten		
Amsterdam
Pieter Rietman		
Amsterdam
Luuk Hüttig
Amsterdam
Florrie de Pater		
Amsterdam
Rick ten Have			
Amsterdam

Dit verkiezingsprogramma is een samenvoeging van het Landelijk Uitgangspunten Programma van Water
Natuurlijk en de specificatie daarvan (in blauwe tekstkaders) voor Amstel, Gooi en Vecht, zoals vastgesteld
op de Algemene Ledenvergadering d.d.25 november 2014.
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CONTACTGEGEVENS
Water Natuurlijk Amstel, Gooi & Vecht
email: 		
amstelgooienvecht@waternatuurlijk.nl
website:
www.waternatuurlijk.nl/amstel-gooi-en-vecht
Facebook:
facebook.com/waternatuurlijkAGV
Twitter:
@wnagv
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