
Notitie deelname VKK aan Waterschapsverkiezingen 2015 
 
VKK Gelderland heeft in de afgelopen jaren in het werkgebied van het Waterschap Rijn en 
IJssel, maar ook landelijk in de Unie van Waterschappen en bij de Waterlelies –
bijeenkomsten een positie opgebouwd. Het imago in bestuurlijk Nederland is verbeterd. 
 
De relatie tussen het Waterschap en de dorpsbelangenorganisaties/burgerinitiatieven is 
intensiever geworden en verbetert door de VKK-zetel in het Waterschapsbestuur. 
In de Watervisie 2030 is opgenomen: 
Samenwerking tussen disciplines binnen en buiten het waterschap is essentieel voor het realiseren van de 
visie. Samenwerking op meerdere schaalniveaus geeft de nodige flexibiliteit voor het oppakken van de 
wateropgaven. 
Sommige taken pakken we samen met de oostelijke waterschappen op, andere met gemeenten of met 
partijen in de Achterhoek, de Graafschap, de Liemers, de Veluwezoom of met de naburige Duitse collega’s. 
Dit vraagt om veranderende rollen, zowel van onze bestuurders als van onze medewerkers. Daarvoor is het 
nodig dat we echt weten wat de boer, de burger, de natuurliefhebber, de visser, de ondernemer, 
de dorpeling en stedeling willen. 
We moeten bereid zijn om vanuit onze specifieke verantwoordelijkheid voor het regionale water, alles mee 
te wegen om zo iedereen van het water in onze mooie regio te laten profiteren. Tegelijk vertrouwen we erop 
dat een ieder zijn eigen aandeel realiseert in onze gezamenlijke watertoekomst. Vanuit ieders doelen en 
belangen werken we samen aan de wateropgaven. Vandaar ons motto: ‘Water als verbindend element’. 
 

Het thema Overheidsparticipatie is door VKK op de agenda van het Waterschap gezet. 
Bewoners betrekken bij projecten was het WRIJ niet gewend.  
 
Voorbeeld van beslissingen of projecten van het Waterschap die een gunstig effect hebben 
op leefbaarheid in kleine kernen is het toestaan van recreatief medegebruik van 
schouwpaden en over dijken, mits de huurder van de grond geen bezwaar heeft? Dorpsraad 
Gorssel wil de dijk langs de Ijssel gebruiken voor een wandelpad 
Ook het bezwaar van de dorpsraad Azewijn tegen het storten van 500.000 m3 vervuilde 
grond is tegengehouden. 
 
In het dorpsplan Sinderen is het terugbrengen van het water bovengronds opgenomen. Het 
WRIJ heeft besloten om aan dit verzoek mee te werken bij de herinrichting van het centrum. 
 
VKK heeft ook gepleit voor het niet verhogen van de waterschapslasten en dat in de 
heffingen in toom gehouden moeten worden.  
 
De inbreng van VKK wordt gewaardeerd, politieke partijen spreken een andere taal. 
Willen we deze positie behouden dan is deelname in de verkiezingen noodzakelijk ook in de 
andere waterschappen als tegenhanger van politieke partijen. 
 
De politiek moet landelijke richtlijnen volgen. VKK werkt vanuit de belangen van de bewoners 
op het platteland. 
 
 
 


