
 
 

 
Water Natuurlijk:  

Voor toekomstgericht waterbeheer  
in Vallei en Veluwe 

 

Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe 
 
 

Water Natuurlijk is een bijzondere 
waterschapspartij. We hebben geen 
politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor 
natuur, landschap, erfgoed, milieu, en 
recreatie in en om het water. Wij zijn een 
landelijke vereniging voor en door 
inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door 
onder andere  Natuurmonumenten, De 12 
Landschappen, Sportvisserij Nederland en 
de 12 provinciale natuur en 
milieufederaties, Vogelbescherming, IVN 
en bond Heemschut.  
 
Sinds 2008 is Water Natuurlijk de grootste 
fractie in het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Vallei en Veluwe. We zijn hier 
met vijf personen in vertegenwoordigd; één 
van ons heeft zitting in het dagelijks bestuur.  
We hebben onze ‘groene stem’ goed laten 

doorklinken in het beleid van het 
waterschap. Dat onze fractieleden veel 
bestuurlijke ervaring hebben, was en is een 
groot voordeel.  
 
We hebben de toon gezet voor een 
groener waterschap, met meer aandacht 
voor natuur, landschap cultuurhistorie en 
recreatief medegebruik. En we hebben 
innovatief en duurzaam werken op de 
agenda gezet. Vallei en Veluwe is nu een 
van de koplopers op dit gebied in 
waterschapsland. 
 
Dit succes willen we na de verkiezingen van 
18 maart 2015 voortzetten. Waar wij voor 
staan, lees je in het verkiezingsprogramma 
Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei 
en Veluwe.

 

 

Stadsgracht, 

Wageningen 
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Water Natuurlijk: onze doelen en onze aanpak 

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 geeft landschap, natuur, 
cultuurhistorie en recreatie een 
belangrijke plaats in het waterbeheer. 
Daarnaast spelen we actief in op 
veranderingen in het klimaat: we krijgen 
vaker te maken met lange perioden van 
droogte en korte maar hevige regenbuien. 
Daar willen we Vallei en Veluwe tijdig op 

voorbereiden. Tot slot anticiperen we op 
de veranderingen in de samenleving. 
Inwoners willen steeds vaker zelf hun 
woonomgeving verbeteren of en beheren. 
Wij zoeken actief de samenwerking met 
deze inwoners en ook met collega-
overheden, grondeigenaren en 
maatschappelijke organisaties. 

 

 
 
Deze onderscheidende aanpak willen we versterken. Hier zetten we op in: 
1. Eén maatregel, meerdere doelen 
2. Voorbereid op de toekomst 
3. Actief met innovatie 
4. Samen met inwoners en andere partijen 
 
In dit verkiezingsprogramma lees je wat hoe we dit willen doen. 

  

Stadsgracht, 

Amersfoort 
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Eén maatregel, meerdere doelen 

 
Het waterschap zorgt voor bescherming 
tegen overstromingen, voldoende water 
en gezond water. Daar zijn maatregelen 
voor nodig, zoals dijkonderhoud, aanleg 
van waterbergingsgebieden en zuivering 
van  afvalwater. Wij vinden dat een 
maatregel meerdere doelen moet dienen 
als het kan. We gaan tenslotte ook niet 
voor één pak melk naar de supermarkt. 
Dat is niet efficiënt.  

 
Daarom zoeken wij altijd naar een 
combinatie van doelen. Dat doen we 
samen met bewoners, grondgebruikers, 
ondernemers, gemeenten en provincies. 
Ook willen wij met maatregelen voor het 
waterbeheer bijdragen aan natuur, 
recreatie, sportvisserij, landschap en 
cultuurhistorie. 

 
 
Een paar voorbeelden: 
- Veilige dijken en kades zijn bij ons ook waardevolle natuurlinten, wandelroutes en onderdeel van ons 

cultuurlandschap. Als een dijkversterking nodig is, willen wij vanaf het begin rekening houden met deze 
belangen. Dat gebeurt nu al bij de versterking van de Eemdijken en de dijken langs de Zuidelijke 
Randmeren. Ook bij de toekomstige versterking van de Grebbedijk en de dijken langs de IJssel willen wij 
ruimte geven aan  natuur, recreatie en cultuurhistorie. Geen kale deltadijken! 

- Wij vinden dat er in de stad plaatsen moeten komen om bij hevige neerslag tijdelijk water op te vangen. Dat 
is prima te combineren met meer groen in de stad.  

- Ook op het platteland zijn waterbergingsgebieden nodig, om gebiedseigen water langer vast te houden en 
hevige neerslag op te vangen. Deze gebieden willen wij zo inrichten dat ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld 
natuur en recreatie. Een mooi voorbeeld is de Schrammer ten oosten van Amersfoort.  

- Wij willen schoon en vervuild water beter gescheiden houden: schoon regenwater hoort niet in het riool. 
Regenwater kunnen we beter gebruiken voor het sproeien van de tuin, het doorspoelen van sloten en  

- beken of om het grondwater aan te vullen. Zo komt er ook minder water in onze zuiveringsinstallaties. En 
dat bespaart kosten! 

- Wij willen meer mensen laten genieten van waternatuur door de schouwpaden van het waterschap open te 
stellen. Deze paden kunnen bijvoorbeeld onderdeel worden van klompenpaden of mountainbikeroutes. 
Ook willen wij meer ruimte geven voor voorzieningen voor water- en oeverrecreanten, rekening houdend 
met de vaak kwetsbare (water)natuur. We hebben daar veel kennis over, die willen wij aan hen beschikbaar 
stellen. 

- In Nederland zijn veel sportvissers. Voor hen is het belangrijk dat onze wateren goed bereikbaar en 
bevisbaar zijn. Daar willen wij sportvissers bij helpen en de ruimte voor geven. Waar mogelijk dragen we bij 
aan een goede visstand, bijvoorbeeld door vistrappen aan te leggen en door in het peil- en maaibeheer 
rekening te houden met de leefwijze van vis.  

- In het landelijk gebied willen wij verschillende belangen dienen. We zoeken mogelijkheden om de 
waterhuishouding te optimaliseren voor de landbouw, maar ook om verdroging van natuurgebieden te 
verminderen en ecologische verbindingszones aan te leggen. Wij vinden dat het waterschap het voortouw 
moet nemen in gebiedsprocessen, in een actieve rol als gebiedsregisseur. 

- Het waterschap heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in herstel van beken en sprengen. Daarbij kunnen 
deze wateren ook meer ruimte krijgen om regenwater en overtollig grondwater op te vangen. Ook de 
beeknatuur, recreatie en cultuurhistorie zijn vaak te verbeteren. Wij willen actieve inwoners mee laten 
denken en werken bij het beheer en onderhoud van de beken en sprengen. Wij willen dat het waterschap 
deze inwoners stimuleert en ondersteunt en daar ook geld voor vrijmaakt.  
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Voorbereid op de toekomst 
 
Klimaatverandering, duurzame landbouw, 
schaliegaswinning, nieuwe woonwijken. 
De toekomst kan grote veranderingen 
brengen. Dat stelt het waterbeheer voor 
nieuwe problemen, of nieuwe kansen.  
 
Zo leidt klimaatverandering tot meer 
droogteschade en ook meer 
wateroverlast. Duurzame landbouw kan 
kansen bieden voor natuurlijker 
peilbeheer, minder verdroging en schoner  

 
water. Schaliegaswinning kan juist nieuwe 
problemen voor waterveiligheid en 
waterkwaliteit met zich meebrengen. En 
bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen is het 
zaak wateroverlast, droogte en hitte te 
voorkomen.  
 
Wij vinden het verstandig nu al in te spelen 
op de toekomst. Het waterschap is er 
tenslotte voor iedereen, ook voor 
generaties na ons. 

 

 
 
Een paar voorbeelden: 
- Wij willen in de eerste plaats proberen wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door regenwater langer 

vast te houden op de plaatsen waar het valt en tijdelijk te bergen in gebieden die we speciaal daarvoor 
inrichten. Een goed voorbeeld is de Schammer. Als het niet anders kan, lossen we wateroverlast op de 
gebruikelijke manier op: door het water snel af te voeren met bredere watergangen en grotere gemalen. 
We realiseren ons dat we het water daardoor wel snel ons eigen gebied uit krijgen, maar in andere 
gebieden soms juist meer problemen veroorzaken. Daarom willen wij bij de aanpak van wateroverlast over 
de grenzen van Vallei en Veluwe kijken. Water vasthouden en tijdelijk bergen heeft ook een ander voordeel: 
in perioden van langdurige droogte hebben we een grotere waterbuffer achter de hand. Deze maatregelen 
zijn bovendien te combineren met schaduwrijk groen in de stad, als bron van koelte bij extreme hitte.  

- Wij vinden dat water leidend moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen: ‘water als ordenend principe’. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat het waterschap vanaf het begin meedenkt over nieuwbouwprojecten 
en stedelijke herstructurering van bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven. Wij willen dat het 
waterschap zijn invloed en waterkennis ook op deze manier inzet voor de inwoners van Vallei en Veluwe.  

- Bij schaliegaswinning moet, net als bij andere activiteiten, het voorzorgprincipe van toepassing moet zijn. 
Initiatiefnemers van boringen moeten aantonen dat schaliegas zonder risico's voor het watersysteem te 
winnen is. Dat is het standpunt van alle waterschappen. Ook wij zijn voor het ‘voorzorgsprincipe’ en we 
vinden dat andere partijen het waterbeheer niet mogen belasten met nieuwe problemen voor het 
waterbeheer (“niet afwentelen”). Daarom zijn wij tegen proefboringen en het winnen van schaliegas. 
Overigens komt winbaar schaliegas in Vallei en Veluwe niet of nauwelijks voor. 

Waterberging 

Asschat, Leusden 

Leuseden 
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Actief met innovatie 

Waterschap Vallei en Veluwe is een van de 
koplopers met het toepassen van innovaties. 
Daar zijn we trots op en die positie willen wij 
behouden.  
Met sommige innovaties kunnen we energie 
of grondstoffen besparen of opleveren.  
 
 

Andere innovaties leveren meer rendement 
of een beter resultaat op. Of we kunnen er 
meerdere doelen tegelijk mee dienen.  
 
Wij vinden daarom dat Waterschap Vallei en 
Veluwe actief moet blijven werken aan 
innovaties: aan grootschalige toepassingen 
en kleinschalige proeftuinen met 
bijvoorbeeld inwoners. 

 

 
 
Een paar voorbeelden: 

- De komende jaren zijn in het hele rivierengebied nieuwe dijkversterkingen nodig om 
overstromingsrisico’s te verminderen. In ons waterschap speelt dit langs de IJssel en de Nederrijn-Lek. 
Wij zoeken naar innovatieve oplossingen om de gevolgen voor omwonenden, cultuurhistorie, 
landschap en natuur te beperken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele keringen, zanddicht textiel, 
damwanden en klimaatdijken. Met dit soort nieuwe oplossingen gaat de omgeving er vaak zelfs op 
vooruit. Dat past bij onze inzet om doelen te verbinden. 

- Wij gaan voor een energieneutraal waterschap in 2027 en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is 
prima mogelijk, bijvoorbeeld door grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater. Goede 
voorbeelden zijn de Energie- en Grondstoffenfabrieken in Amersfoort en Apeldoorn. Daar worden bij 
de rioolwaterzuiveringen biogas en kunstmest uit afvalwater gewonnen.  

- Wij willen voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Als dit soort 
stoffen eenmaal in het afvalwater komen, is zuiveren heel ingewikkeld en duur. Daarom zetten wij in 
op voorlichting en innovatieve methoden voor zuivering of scheiding bij de bron. 

- Wij  kiezen voor landbouw mét de natuur en voor natuur mét de landbouw. Vroeger was het 
waterbeheer vooral afgestemd op de landbouweisen. Tegenwoordig is onze verantwoordelijkheid 
breder. Nu heeft peilbeheer voor de landbouw vaak verdroging van natuur tot gevolg. Door nieuwe 
gewassen te telen en innovaties in de bedrijfsvoering toe te passen, is de verdroging te verminderen. 
Een voorbeeld van zo’n innovatie is peilgestuurde drainage van agrarische gronden langs verdroogd 
natuurgebied. Wij willen dit soort innovaties stimuleren. Onze inzet is een gezonde, toekomstgerichte 
landbouw zonder milieubelastende stoffen en waterstanden die beter passen bij de kwetsbare natuur 
in ons gebied.  
 

Grondstoffenfabriek,  

rioolwaterzuivering 

Apeldoorn 
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Samen met inwoners en andere partijen 
 
Wij willen het waterbeheer op een andere 
manier aanpakken: meerdere belangen 
dienen, inspelen op de toekomst en 
zoeken naar innovaties. Dat kunnen en 
willen we niet alleen doen. Wij zoeken 
samenwerking met anderen.  
 
Steeds vaker zien we dat anderen zelf het 
initiatief nemen en ons opzoeken om 
samen te werken aan een betere woon- of 
werkomgeving.  
 
Wij willen dat het waterschap nog meer 
inspeelt op deze maatschappelijke 
ontwikkeling: initiatieven stimuleren en 

ondersteunen en partijen actief 
uitnodigen aan het begin van een project.  
 
We zien tal van kansen voor 
samenwerking in ons gebied: met 
inwoners, organisaties voor landschap, 
natuur en cultuurhistorie, 
vrijwilligersgroepen, bedrijven, agrariërs, 
natuurbeheerders, scholen en 
kennisinstituten, de provincie en 
gemeenten. Wij zijn ons zeer bewust dat 
‘samenwerken’ een werkwoord is en dat 
samenwerken niet vanzelf gaat!  
Wederzijdse inspanning, vertrouwen   
verantwoordelijkheid nemen en geven zijn 
voor ons wel vanzelfsprekend. 

 

 
Een paar voorbeelden: 
- Wij willen graag met de agrariërs in ons gebied 

samenwerken. We willen dat het waterschap 
regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat 
stimuleren en deze gaat inzetten om waterdoelen te 
bereiken. Dit willen we bijvoorbeeld doen via het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en met Europees 
geld van het  Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. 

- Stedelijk water maakt de woonomgeving 
aantrekkelijk. Daarom helpen wij graag bewoners die 
het water willen gebruiken om ervan te genieten. 
Bijvoorbeeld met voorzieningen voor oeverrecreatie, 
visstekken en doorgaande kano- en schaatsroutes. 
Met dit soort projecten in de woonomgeving, kan het 
waterschap inwoners actief betrekken bij het 
waterbeheer. Inwoners kunnen meedenken over 
plannen en helpen met de uitvoering.  

- Wij vinden dat we onze kennis en ervaring niet voor 
onszelf moeten houden: het is een maatschappelijke 
taak waterkennis te delen. Met onze kennis kunnen 
we innovaties in het bedrijfsleven bevorderen, via 
‘Green Deals’. Zo maken we de Nederlandse 
topsector water nog sterker. Ook willen wij onze 
waterschapskennis internationaal beschikbaar stellen. 
Niet ‘kennis is macht’, maar ‘kennis delen is macht’.  

- Wij willen inwoners, belangenorganisaties en 
bedrijven actief laten deelnemen aan het 
waterbeheer in hun ‘achtertuin’. Deze partijen 
kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het beheer en 
onderhoud van beken en sprengen. 
Natuurbeheerders en landgoedeigenaren kunnen 
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helpen met waterberging in hun gebieden. Inwoners kunnen meewerken met het plaatsen van flexibele 
keringen en bij de voorbereiding op evacuaties. Zo brengen we het waterbeheer dichter bij onze inwoners. 

- Samen met andere waterschappen willen wij lesprogramma’s over water en waterbeheer ontwikkelen, als 
vervolg op het lesprogramma voor de basisscholen. Daarbij willen we aansluiten bij de lokale 
omstandigheden. Zo leren kinderen hoe belangrijk water is. Daarnaast willen we andere manieren voor 
bewustwording benutten, zoals open dagen bij het waterschap en deelname aan de Wereld Water Dag. 

- Waterschap en gemeenten werken in drie samenwerkingsverbanden aan innovatie, kwaliteit en 
kostenbeheersing. Deze verbanden hebben in 2014 alle drie een positieve beoordeling van de 
visitatiecommissie gekregen. Wij willen dat het waterschap deze samenwerking met gemeenten voortzet 
en uitbreidt. 

- Wij willen dat onze eigen waterschapsmedewerkers nog meer dan nu gaan denken vanuit de behoeften van 
inwoners en die wensen vertalen naar hun werk. Wij willen dat het waterschap zijn medewerkers daarvoor 
opleidt en faciliteert. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uiterwaarden nabij Wageningen 
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Tot slot: waar(de) voor geld! 
 
Wij hebben ambities! Veilig, schoon en mooi 
water. Een belangrijke plaats voor landschap, 
natuur, cultuurhistorie en recreatie in het 
waterbeheer. Samenwerken met inwoners, 
grondeigenaren, bedrijven en collega-
overheden. Maar wat kost dat? 
 
Waterschappen heffen zelf belasting. Dat is 
belangrijk, want zo zijn cruciale zaken als 
waterveiligheid en schoon water 
onafhankelijk van de afwegingen die de 
rijksoverheid en provincies dagelijks maken. 
Maar belasting heffen geeft een grote 
verantwoordelijkheid. Wij willen de 

belastingdruk beperken door de uitgaven van 
het waterschap binnen de perken te houden. 
 
Met onze aanpak zetten we belastinggeld 
zuinig en zorgvuldig in. Door met iedere 
maatregel meerdere doelen te dienen, door 
geleidelijk in te spelen op de toekomst, door 
te zoeken naar efficiënte innovaties en 
anderen te betrekken bij het waterbeheer. Zo 
houden wij het waterschapswerk betaalbaar, 
nu en in de toekomst.  
 
Ons uitgangspunt bij alle uitgaven is: de 
vervuiler betaalt voor de vervuiling, de 
gebruiker betaalt voor geleverde diensten. 

 
  
Een paar voorbeelden: 
- Wij willen dat het waterschap gebiedscollectieven voor duurzaam agrarisch waterbeheer stimuleert. De 

agrarische sector (LTO) heeft hiervoor het initiatief genomen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 
Agrariërs die in een zo’n collectief samenwerken, kunnen via de provincies Europese subsidies aanvragen 
voor duurzame landbouw. Een collectief kan effectiever werken aan duurzaamheid dan afzonderlijke 
individuele agrariërs. 

- Het waterschap besteedt jaarlijks ruim een miljoen euro aan muskusrattenbeheer. Elk jaar worden in het 
beheergebied duizenden dieren gevangen en gedood. Dat gaat ook ten koste van watervogels en andere 
zoogdieren. Wij willen de aandacht verschuiven naar preventieve maatregelen voor bescherming van dijken 
en kades. Incidentele schade aan oevers van watergangen en overlast door muskusratten zou de 
verantwoordelijkheid moeten zijn van de grondeigenaren. 

- Wij vinden dat het waterschap strak de hand moet houden aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. We 
willen illegale lozers actiever opsporen. Het waterschap moet de handhaving goed op orde houden en de 
zuiveringslasten eerlijk over de vervuilers verdelen. Dat doet ook recht aan alle goedwillende ondernemers 
die een gezonde bedrijfsvoering combineren met de zorg voor een goede waterkwaliteit. Goed gedrag 
willen we belonen. 

-  Wie de waterschapsbelasting niet kan betalen, kan onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtschelding 
krijgen. Dat geldt op dit moment niet voor kleine ondernemers (zzp’ers), die onder bijstandsniveau 
opereren. Wij vinden dat dit wel zou moeten. 

 
 
 
 

Wil je meer weten? 

Ga dan naar onze website: http://www.waternatuurlijk.nl/valleienveluwe/ 

Op deze site vind je ook onze standpunten over een aantal specifieke onderwerpen. 

Voor vragen: stuur een mail naar: valleienveluwe@waternatuurlijk.nl 

 

 
 

http://www.waternatuurlijk.nl/valleienveluwe/
mailto:valleienveluwe@waternatuurlijk.nl

