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verkiezingsprogramma  waterschapverkiezingen 18 maart 2015 
voor waterschap Rijn en IJssel 

 
 
Hoofdthema: Water en leefbaarheid 
 
De Vereniging Kleine Kernen Gelderland vertegenwoordigt 146 dorpsorganisaties in heel 
Gelderland en komt op voor: 
1. de belangen van de leefgemeenschappen in de dorpen en in de buurtschappen, 
2. de leefbaarheid in het buitengebied, daartoe behoort ook het waterbeheer. 
 
 
Positie 
VKK Gelderland is een bottom-up vrijwilligersorganisatie van, voor en door de bewoners van 
het platteland en heeft geen bindingen met politieke partijen. 
 
 
Waar gaat de Vereniging Kleine Kernen Gelderland voor: 
‘Het in samenspraak met de bewoners voeren van een financieel sober waterbeleid, waarbij 
het waterschap open staat voor initiatieven van bewoners die gebruik willen maken van het 
water en de gronden die in eigendom zijn van het Waterschap.’ 
 
Water en Waterschappen 
Waterschappen zijn zeer belangrijk, aangezien zij onafhankelijk het beleid kunnen 
afstemmen op de plaatselijke situatie en daarvoor hun zeer specifieke ‘waterkennis’ kunnen 
aanwenden. 
 
Water en wonen 
Uitgangspunt is het juiste grondwaterpeil op plekken waar woningen staan. Afkoppeling van 
regenwaterafvoer op het riool verdient grote prioriteit. Regenwaterafvoer via de riolering is 
duur in verband met de vuilwaterzuivering. Infiltratie van hemelwater en individuele 
behandeling van afvalwater dient te worden gestimuleerd. Bij bestaande wijken en buurten 
dient per project een kosten-baten analyse gemaakt te worden om te kunnen besluiten of 
ontkoppeld wordt.  
 
Water en werken 

Boeren, tuinders en andere bedrijven gebruiken grondwater, leidingwater, oppervlakte water 
c.q. regenwater uit de eigen opslag. In overleg moeten regels vastgesteld/bijgesteld worden 
en worden gehandhaafd ten aanzien van het verbruik. Verbruik in verband met de 
onttrekking van water, dat inklinking en daarmee verzakkingen van bouwwerken kan 
veroorzaken dient te worden vermeden.  
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Water en leven 
Planten, dieren en mensen bestaan grotendeels uit water. Zonder water geen leven. De 
mens gebruikt drinkwater, spoelwater en waswater, grotendeels via een leidingsysteem. 
Planten gebruiken regenwater en grondwater en dieren gebruiken oppervlaktewater. De 
mens zal zuiniger om moeten gaan met onder andere goed drinkwater. Gekeken moet 
worden hoe waterbesparing kan worden bevorderd en of er voor spoelwater, waswater en 
drinkwater gescheiden systemen toe te passen zijn. Voor mens, planten en dier is een 
‘leefbaar’ grondwater- en oppervlaktewaterpeil van het grootste belang. 
 
Water, cultuur en natuur 
Het waterpeil bepaalt in vele gevallen het aanzien van het open landschap. Bijvoorbeeld 
veenmoeras met een hoog waterpeil, heideveld met een laag waterpeil. Het waterpeil dient 
aangepast te zijn aan de functie van de bodem. Het waterpeil is mede sturend bij ruimtelijke 
ontwikkelingen.Het agrarisch grondgebruik is sterk afhankelijk van een optimale 
waterhuishouding. Geen onnodig onder water zetten van cultuurgrond ten gunste van 
natuurontwikkeling. Land- en tuinbouw en veehouderij  moeten, mede vanwege onze eigen 
voedselvoorziening,  een hoge prioriteit houden in verband met het zoveel mogelijk 
onafhankelijk zijn en blijven van het buitenland. 
 
Water en kwaliteit 
De kwaliteit van het water wordt bedreigd door chemicaliën, pesticiden, fosfaten, nitraten, 
geneesmiddelen, afval etc. Wettelijke normen zijn vastgesteld. Passende maatregelen zijn 
noodzakelijk, zodat de norm niet overschreden wordt. 
 
Water en veiligheid 
Stijgend waterpeil op onder andere de rivieren en de zee heeft onontkoombare 
consequenties. Noodzakelijke maatregelen zijn onder andere dijkverhogingen, 
dijkverleggingen, dijkverbeteringen, wateroverlaten en extra waterbergingen. Deze kosten 
geld en leefruimte. Het waterschap dient oog te hebben voor een evenwichtige 
lastenverdeling, in het bijzonder voor de bewoners van retentiegebieden (wateropslag). 
Het is noodzakelijk om met de Duitse Waterautoriteiten in overleg te treden om gezamenlijk, 

ook de Duitse dijken, met name dijkring 48 op de juiste normering te krijgen. De kennis bij de 

Nederlandse waterschappen kan geëxporteerd worden, zodat andere landen ook profijt 

hebben van de Nederlandse ervaring met  water.  

 
Water voor de toekomst 
Het gaat hierbij om goed drinkwater, voldoende grondwater en oppervlaktewater. Dus 
reservering voor onder andere droge perioden. Opslag van zoetwater in de bodem door 
infiltratie en opslag in meren en rivierbeddingen is onontkoombaar. Het tijdig betrekken van 
bewoners bij de ontwikkelingen in het gebied voorkomt onnodige kostbare en tijdrovende 
procedures. Het voorkomt vertraging en bovendien ontstaat er draagvlak voor de plannen. 
 
Water en recreatie 
Water is van en voor iedereen. Ook de recreërende mens heeft recht op water, maar pas 
nadat voldaan is aan de basisbehoeften aan water voor mens, plant en dier. De bij het 
waterschap in beheer zijnde terreinen dienen zoveel als mogelijk te worden opengesteld en 
ingericht voor recreatief medegebruik voor onder andere wandel- en fietspaden. 
 
Water en betaalbaarheid 
De bewoner betaalt uiteindelijk alle kosten betreffende  het waterbeheer, waterwinning, etc. 
Deze kosten moeten in een juiste verhouding staan met de inhoud van de portemonnee van 
de bewoner. Luxe dient daarom  te worden vermeden;  de middelen dienen efficiënt en 
effectief te worden ingezet. 
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Water en beleid 
Het beleid dient zich specifiek te richten op goed waterbeheer zijnde onder andere 
bescherming  tegen overstromingen, grondwaterpeil, oppervlaktewaterpeil, waterkwaliteit, 
watervoorraad en veiligheid, voor de korte en de lange termijn met alle daaraan verbonden 
facetten ten dienste van de leefbaarheid voor mens, dier en plant. Activiteiten zoals 
landschapsinrichting, energieopwekking uit biomassa en milieubeleid zijn activiteiten die 
aansluiten bij goed waterbeheer. 
 
Water, flora en fauna 
Het is een eigen afweging van de waterschappen op welke wijze en in welke mate zij 
schadelijke invloeden van flora en fauna bestrijdt, inzake de waterbeheersing, ten gunste van 
de veiligheid en de leefbaarheid. 
 
Water en inspraak 
Burgers betrekken bij overheidsactiviteiten (burgerparticipatie) is een groot goed; de 
overheden weten er vaak niet of slecht mee om te gaan. Het waterschap moet gebruik 
maken van de specifieke plaatselijke kennis, die te vinden is bij de burger. Deze dient te 
worden benut. Het waterschap moet bij elke (nieuwe) ontwikkeling, reeds in de beginfase, de 
burger een volwaardige stem geven (overheidsparticipatie). Het tijdig betrekken van burgers 
bij de ontwikkelingen in het gebied voorkomt onnodige kostbare en tijdrovende procedures. 
Het voorkomt vertraging en bovendien ontstaat er draagvlak voor de plannen. 
 

 

Stellingen van Kieskompas waar de VKK het (helemaal) mee eens is: 
 
1. Mensen met een inkomen op bijstandsniveau hoeven geen waterschapsbelasting te betalen. Het is 
voor sommigen onmogelijk gezien hun financiële situatie, denk hierbij o.a. aan mensen in 
schuldsanering. Het is niet erg productief om hier veel invorderingsenergie op te zetten. 
 
2. Boeren en bedrijven die direct economisch voordeel halen uit het werk van het waterschap moeten 
meer belasting betalen dan burgers. Dit gebeurt  nu via onderscheid  tussen binnen- en buitendijkse 
gelegen gronden en onderscheid tussen ongebouwd(agrarische grond) en natuurgronden. 

 

3. Om visvriendelijke gemalen  en stuwen mogelijk te maken mag de waterschapsbelasting worden 
verhoogd. 

Voor de kwaliteit van het water en de natuur, is het van belang dat de vissen zowel stroomopwaarts  
als stroomafwaarts  kunnen zwemmen . 

 

4. Boeren moeten zelf opdraaien voor de schade van mislukte oogsten als zij op laaggelegen grond 
verbouwen, niet de belastingbetaler .  Als  in de Ruimtelijke Ordening de bestemming  landbouw is, 
moet de boer zelf beslissen wat hij daar kan verbouwen . Het waterschap heeft de taak om de  
waterhuishouding te regelen overeenkomstig  de RO-bestemming. Eventuele schade is bedrijfsrisico! 
Het draait in dit soort gevallen om de oorzaak van de schade. Is die een gevolg van het handelen van 
een waterschap dan is afwijzen van zo'n schade niet houdbaar voor de rechter. 

 

5. Het waterschap moet zich uitsluitend beperken tot de taken die in de wet staan; de aanleg en het 
onderhoud van dijken, waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Dit zijn de kerntaken van het 
waterschap. Bij planontwikkeling moet rekening gehouden worden met bewonersinitiatieven t.a.v. 
wandelmogelijkheden en ander recreatief medegebruik (werk met werk maken). 

 

6. Het waterschap moet het aantal regels voor bedrijven verminderen. Minder regels, meer controle! 
Bedrijven moeten bewust zijn of worden gemaakt van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
waardoor er minder regels nodig zijn. Bedrijven die deze houding niet tonen moeten vaker 
gecontroleerd worden en hoge boetes krijgen.   
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7. De bestuurders van het waterschap moeten uit de regio komen. De binding met het werkgebied van 
het waterschap is belangrijk. Ook moeten bestuurders de taal van de bewoners kunnen spreken, dan 
wel verstaan. 

 

8. Waterschappen moeten hun beleid op landelijk niveau meer op elkaar afstemmen, ook als de eigen 
invloed hierdoor afneemt. Dit is evident; water kent geen grenzen. We moeten samen in Nederland, 
maar ook met de buurlanden het optimale beleid maken. 

 

9. Waterschappen moeten stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Het kan wel nuttig zijn om  

kennis en knowhow vanuit ons land te delen met andere gebieden. 

 

10. Het waterschap kan meer geld uitgeven aan natuurbeheer als dit watergerelateerd is; dus niet 
natuurbeheer als alleenstaand doel. Ook wel omschreven als: Niet te veel vanuit het water de wal 
opschuiven. 

 

11. Als het waterschap bij sloten maait, moet dit maaisel worden gebruikt als grondstof, ook al leidt dat 
tot hogere kosten . Past in de ontwikkeling om biomassa zo duurzaam mogelijk te verwerken en  

oevers te verschralen. Door de rommel op te ruimen wordt het maaipad ook beter toegankelijk voor 
wandelaars en hardlopers. 

 

12. Het waterschap moet investeren in een duurzame oplossing om slib uit rioolwaterzuiveringen te 
hergebruiken, ook al leidt dat tot hogere kosten. Het sluiten van kringlopen is nodig om duurzaam met 
materiaal en afval om te gaan. Hergebruik hoeft niet duurder te zijn. 

 

13. Als het waterschap geld overhoudt, mag zij dit niet opsparen, maar moet zij belastingen verlagen. 
Het "bedrijf"  Waterschap moet over een beperkte  noodzakelijke financiele buffer beschikken. Het 
overige saldo moet verrekend worden in de omslag naar de burgers. 

 

14. Het waterschap moet haar opdrachten zoveel mogelijk uitzetten bij regionale bedrijven. Veel 
bewoners werken bij regionale bedrijven. Deze bedrijven kunnen prima opdrachten uitvoeren, 
waardoor de werkgelegenheid in de regio behouden, dan wel gestimuleerd wordt. 

 

15. Schapen mogen worden ingezet bij het onderhoud van dijken, ook al leidt dit tot hogere kosten. 
Schapen passen in het landschap en verhogen de toeristische en recreatieve waarde van het dijken- 
en slotenlandschap. Wandelmogelijkheden moeten door schapen niet belemmerd worden. 

 

16. Waterschappen moeten meebetalen aan fietspaden op dijken. Daar waar dit past, kan dit het werk 
van het waterschap dichter bij de mensen brengen (werk met werk maken). 

 

17. Huishoudens die willen gaan wonen in gebieden met een hoger risico op wateroverlast, moeten 
een hogere waterschapsbelasting betalen. De bewoner neemt zelf risico. Als het waterschap 
investeert om bewoning mogelijk te maken dan moet dat verhaald worden op de bewoner. 

 

18. Er mogen toeristische activiteiten komen langs de beken. Recreatief medegebruik stimuleert de 
toeristische sector in het werkgebied; kost weinig en biedt veel voor wandelaars/burgers. Deze 
activiteiten mogen geen afbreuk doen aan de functie van beken. 

 

19. Alle dijken en oevers moeten worden opengesteld voor recreatie, ook al wordt dat gebied gepacht 
door een particulier. Meer energie steken om dit te realiseren, is prima voor alle burgers. Om dit 
mogelijk te maken moet de wet worden aangepast. 

 

20. Het waterschap moet geld investeren in methoden om wateroverlast te voorspellen. Ja, maar dan 
niet op eigen houtje maar samen met alle waterschappen en zelfs internationaal, zeker met buurland 
Duitsland.  
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21. Grond mag onteigend worden als dat noodzakelijk is voor waterveiligheid. Indien normaal overleg 
na een verantwoord besluit niet tot overeenstemming leidt, moet dit middel uiteindelijk kunnen worden 
ingezet. 

 

22. Landbouwgrond mag onder water worden gezet om overlast elders te voorkomen. Hier moet men 
toe kunnen overgaan, wel is een adequaat systeem van vergoeding nodig. Je mag een individu niet 
de gevolgen van een algemeen belang laten opvangen. 

 

23. Natuurgebieden zoals de Rijnstrangen, mogen onder water gezet worden om overlast elders te 
voorkomen. Eerst moet wel veel energie gestoken worden in het aantonen van nut en noodzaak van 
deze tijdelijke maatregel en de communicatie met alle burgers in het gebied. 

 

24. Als de waterkwaliteit achteruit gaat door intensieve landbouw, dan moet deze landbouwmethode 
worden beperkt, Intensieve landbouw mag niet ten koste gaan van de waterkwaliteit. 

 

25. Om kosten te besparen moeten bedrijven die goed scoren bij waterkwaliteitscontroles minder 
worden gecontroleerd. Maak bedrijven zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun 
water en publiceer de uitkomsten van controle-onderzoek. 

 
Stellingen van Kieskompas waar de VKK het (helemaal) mee oneens is: 
 

1. Om meer te kunnen doen dan de taken die in de wet staan, mag het waterschap de belastingen 
verhogen. Wettelijke taken moeten worden uitgevoerd; extra’s moeten en hoeven niet een verhoging 
tot gevolg hebben. 

 

2. . De waterschapsbelasting mag worden verhoogd om de dijken sneller aan de hoogste eisen te 
laten voldoen. Dijkverhogingen zijn nationale opgaven en zijn in wetgeving vastgelegd. Versnelde 
aanleg alleen op basis van huidige financiële middelen. 

 

3.  Waterschap Rijn en IJssel moet meebetalen aan verbetering van dijken in Duitsland om 
wateroverlast in Nederland te voorkomen. Duitsland moet eigen verantwoordelijkheid nemen. Met de 
kennis van onze waterhuishouding is meehelpen nog belangrijker. Leren van en uitwisselen van 
kennis helpt beter en levert op termijn ook meer op.  

 

4. Het waterschap moet minder geld uitgeven aan natuurbeheer. Meer geld mag worden uitgegeven 
alleen aan watergerelateerd natuurbeheer. 

 

5. Het waterschap moet meer investeren om klimaatverandering op te vangen. Klimaatverandering 
vraagt om bewustwording bij alle bewoners. Bij hevige regenval kan het waterschap niet altijd 
voorkomen dat er waterproblemen ontstaan. Het waterschap moet voldoen aan de landelijk 
vastgestelde norm. Bewoners moeten rekening houden met af en toe wateroverlast. 

 

6. Om regenwater en rioolwater te scheiden mag de waterschapsbelasting worden verhoogd. Als 
zuivering van niet-gescheiden water goedkoper is dan is er geen reden om te splitsen. Beide opties 
bereiken immers hetzelfde doel. Het scheiden van regenwater en rioolwater dient kostenneutraal 
plaats te vinden. Investeringen hier zorgen voor lagere rioolreinigingskosten. 

 

7. De waterschappen moeten volledig duurzaam werken, ook als dit leidt tot extra kosten. Duurzaam 
werken past in deze tijd; toch is "volledig" nu nog een stap te snel omdat dit meestal (te) veel extra 
geld kost. 

 

8. De waterschapsbelasting mag gebruikt worden om de kosten van agrarische bedrijven te betalen, 
ook als deze belastingen betaald zijn door burgers. Elke boer / elk bedrijf moet zijn eigen broek 
ophouden.  
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9. Het waterschap moet meer geld uitgeven aan waterbeheer in steden, en minder in 
landbouwgebieden. Het waterschap moet geld uitgeven daar waar het nodig is. Dit staat los van de 
locatie. 

 

10. Het waterschap moet investeren in het project ‘hittestress’ in Arnhem om in de stad 
temperatuurstijging tegen te gaan. Hittestress heeft niets te maken met de kerntaken van het 
waterschap. 

 

11. Alle waterschappen moeten meebetalen aan het onderhoud van zeedijken, ook al liggen zij niet 
aan de kust. Het onderhoud van zeedijken is een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid en 
niet van een specifiek waterschap. 

 

12. Het waterschap moet afvalwater beter zuiveren dan de wettelijke norm, ook als dat leidt tot hogere 
kosten voor burgers. De wettelijke norm moet voldoende zijn voor verantwoord schoon water. 
 

 

 


