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Gemeenschappelijk Programma voor de 
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’ s 
voor de bestuursperiode 2019-2023 
 
Modern waterbestuur voor mens en natuur 
 
 
Voorwoord van de lijsttrekkers 
 
In dit programma gaat het om water maar het draait natuurlijk om de mens. 
Het waterbestuur is er immers voor de burger, voor de bewoner van stad en dorp, voor de 
mens die veilig wil leven achter sterke dijken en die zich voedt met veilig drinkwater.  
 
Dit is de bestaansreden voor het waterschap: bescherming van mens, dier en milieu. Daarom 
zeggen wij: het waterschap is geen kalm bezit. Het moet zich voortdurend afvragen of het 
aan de noden van de tijd beantwoordt.  Voor de PvdA betekent dit een kritische instelling; 
zowel naar de taken als naar de organisatie van het waterbeheer. 
 
De PvdA stelt vragen, ontwerpt visies, maakt plannen en doet dit met het oog op het belang 
van de burger van stad en dorp. Aan de bewoner is het waterschap verantwoording 
schuldig.  De burger verlangt wat van het waterschap. Daarvoor betaalt hij belasting en wil 
hij zeggenschap..  
 
Wat doen we, hoe doen we dat, wat mag het kosten, hoe verdelen we de kosten, wie 
bepaalt wat er gebeurt. Hoe zien we onze toekomst in tijden van ernstige 
klimaatverandering. U als inwoner wil zekerheid, dat uw omgeving veilig is,                            
nu maar ook later, en dat ook uw kinderen de bescherming krijgen die zij nodig hebben,                        
opdat onze ‘delta’ een veilige en krachtige leefomgeving is voor al wat leeft.  
 
Te lang is er in de waterschappen teveel gelet op het landelijk gebied. Daarmee leek ook de 
zeggenschap van de boeren een gegeven. We ontkennen dat boerenbelang niet, maar even 
zwaar weegt het belang van de mensen in de steden en dorpen en de natuur. In het beleid 
van onze waterschappen moet dat ook tot uitdrukking komen.  
 
Voor iedereen moet zeker zijn, dat het waterbeheer er voor hem/haar is. Die zekerheid wil 
de PvdA de inwoners van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’ s bieden. Onze 
idealen en voornemens vindt u dit programma. Stemt u PvdA dan mag u ons hieraan 
houden. 

 
De lijsttrekkers van de PvdA-fracties van Noorderzijlvest en Hunze en Aa’ s: 
 
Herman Beerda en Fien Heeringa 
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1. Inleiding 
 
Van oudsher 
Zorg voor de juiste hoeveelheid water is van oudsher de taak van het waterschap: niet teveel 
en niet te weinig. Van te veel water verdrinken we en met te weinig kunnen we ons niet 
voeden. Van oudsher waren de boeren heel nauw betrokken bij het beheer van ons water. 
Voor hun bestaanszekerheid was controle over het water van levensbelang.  
 
Veiligheid 
Water zorgt voor groei en dijken beschermen ons tegen overstromingen. Voor een land dat 
voor 60 % onder de zeespiegel ligt kan dat niet genoeg benadrukt worden. Vanaf de tweede 
helft van de vorige eeuw is ook de kwaliteit van het water –in de zin van zuiverheid- een 
belangrijke kerntaak van het waterschap. Rioolwaterzuivering is  immers wezenlijk voor onze 
gezondheid. 
 
Ecologisch denken 
De laatste jaren worden de opvattingen over het waterbestuur sterk beïnvloed door het 
ecologisch denken. Duurzaam handelen is daarbij het sleutelwoord. Ons zelf voorbereiden 
op de klimaatverandering en die zoveel mogelijk tegenhouden is het doel. 
Het is de taak van een modern waterbestuur om efficiënt te werken. 
Het is de taak van een sociaaldemocratisch bestuur om mens en natuur daarbij centraal te 
stellen.  
Landbouw en veeteelt zijn voor ons van groot belang voor ons welzijn, maar zonder een 
toetsing van die belangen aan die van mens en natuur is het waterbestuur in gebreke. Onze 
bestaanszekerheid is daar direct bij betrokken. Veiligheid en duurzaam handelen kunnen 
niet zonder elkaar. De klimaatverandering dwingt het waterschap daartoe.  
 
Solidariteit 
De PvdA kiest voor solidariteit. Solidariteit tussen de mensen van nu en met hen die in de 
toekomst onze planeet bevolken. Dat is een sociaaldemocratisch uitgangspunt van de eerste 
orde: duurzaamheid in plaats van roofbouw. 
Daarbij moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een deel van de 
waterschapsbelasting moet om die reden als rijksbelasting geïnd worden. Dan kan bij de 
inning  ook met draagkracht rekening gehouden worden. 
Ook moeten de regels die gelden voor het kwijtscheldingsbeleid gelijk blijven aan die van de 
gemeenten.  
 
Transparantie 
Het waterschap moet ervoor waken teveel een technische aangelegenheid te worden. 
Het gaat om overheidsbestuur en dat moet zich voortdurend de vraag stellen of de 
verbondenheid met de samenleving er nog is. Inwoners, bedrijven en organisaties moeten in 
het waterschapsbestuur  kunnen participeren. Hun kennis en betrokkenheid is onontbeerlijk. 
Bureaucratie is dodelijk! Dus helder en op tijd communiceren. 
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Sociale werkgever 
Het waterschap heeft hierbij de plicht zich als een sociale werkgever te gedragen. Dus alleen 
zaken doen met bedrijven die zich sociaal-fatsoenlijk gedragen. Het waterschap kan hierbij 
zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door mensen met een handicap in dienst te 
nemen. 
De solidariteit van de sociaal democratie gaat over grenzen heen. Veel landen kampen met 
waterproblemen. De PvdA wil waar mogelijk de helpende hand bieden; door kennis, door 
geld of ondersteuning anderszins.  
 
Klimaatverandering 
De aarde leefbaar houden voor mens en dier, nu en in de toekomst, is een kernwaarde voor 
bestuurlijk handelen. Hoosbuien, overstromingen, droogte en stormen komen nu vaker 
voor. De opwarming van de aarde heeft grote invloed op iedereen, maar vooral op de 
allerarmsten. 
In 2016 is in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord afgesproken om de opwarming van de 
aarde onder de 2 graden te houden.  De PvdA op landelijk niveau zet in op een 
energieneutraal waterbestuur in 2025! 
 
Samenwerking 
Water als leidend en ordenend element bij het beheer en de inrichting van onze openbare 
ruimte is niet alleen de opdracht van waterschappen. Daarom trekken de 
vertegenwoordigers van de PvdA in de waterschappen een lijn met hun partijgenoten in de 
Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraden om dit programma uit te voeren. 
 

Actiepunten: 
 
a. In het gebied van beide waterschappen een actieve en overtuigende campagne voeren. 
b. In het bestuur samenwerking zoeken met gelijkgezinde partijen en daarmee in het 

algemeen bestuur zoveel mogelijk samen optrekken. 
c. Zoveel mogelijk actiepunten uit dit programma uitvoeren vanuit het algemeen bestuur 

en zo mogelijk vanuit het dagelijks bestuur van beide waterschappen. 
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2. Klimaatverandering en veiligheid 
 
De wereldbevolking is enorm gegroeid en zal blijven toenemen. Onze manier van leven 
beïnvloedt de natuur en het klimaat negatief. Stond vroeger het waterbeheer voor de 
landbouw centraal nu zijn dat de klimaatverandering en de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Het waterschap heeft er extra taken bijgekregen door de 
klimaatverandering. 
 
Dat ons klimaat verandert merken wij dagelijks. In het waterbeheer kunnen we zowel 
maatregelen treffen die klimaatverandering tegengaan als maatregelen die de gevolgen 
verantwoord opvangen. Daarmee leveren de waterschappen hun aandeel in een reeks van 
acties die nationaal en internationaal ondernomen moeten worden. 

Naast veiligheid zijn de sleutelwoorden duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Wij 

kiezen voor een lange termijnvisie met een investeringsprogramma van het waterschap 

waarin dat de opgaven zijn, ook om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 

 

De waterschappen gebruiken veel energie voor pompen, sluizen, gemalen en het zuiveren 
van afvalwater. De PvdA wil een beleid waarbij het gebruik van fossiele energie wordt 
verminderd en tenslotte volledig door schone energie wordt vervangen. 
Door de verdroging van veengebieden en veenlagen in de ondergrond, komt er veel CO2 in 
de lucht. Deze gebieden moeten zo nat mogelijk gehouden worden ook al geeft dit 
beperkingen voor het gebruik. 
 

Onze waterschappen zijn verantwoordelijk voor de zeedijken langs de Eems, de Dollard en 

de Waddenzee. Deze dijken moeten versterkt worden omdat de zeespiegel stijgt door 

klimaatverandering. Met de Waddenzeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is begonnen 

en de PvdA  pleit ervoor om de andere dijken met de grootst mogelijke spoed aan te 

pakken. De kosten moeten, wat ons betreft door het rijk betaald worden zodat alle 

Nederlanders via het progressieve belastingsysteem bijdragen.  

 

De PvdA wil dat de waterschappen, in de komende periode, veel aandacht blijven besteden 

aan het versterken van de kades langs belangrijke waterwegen zoals het Eemskanaal. In de 

nota ‘Droge Voeten’ worden maatregelen voorgesteld om de gevolgen van 

klimaatverandering het hoofd te bieden. We willen dat die maatregelen onverkort worden 

uitgevoerd en pleiten voor aanvullend onderzoek omdat inmiddels is gebleken dat het 

klimaat sneller verandert dan verwacht. In het jongste bericht van Deltacommissaris 

Kuijken wordt voor het eind van deze eeuw zelfs gesproken over een zeespiegelstijging van 

meer dan 2 meter; dat maakt een aanpak van onze zeewering urgent! 
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Extra maatregelen aan de zeedijken, sluizen, gemalen en de kades langs binnenwateren, zijn 
nodig om de risico’s van aardbevingen, ten gevolge van de gaswinning, tot een minimum te 
beperken. De kosten hiervan mogen nooit en te nimmer bij de inwoners van ons gebied 
terecht komen maar moeten, volgens de PvdA, betaald worden door de Rijksoverheid en de 
NAM. Dat geldt ook voor mijnbouwschade door bijvoorbeeld de zoutwinning in het gebied 
van Hunze en Aa’s. 

De PvdA meent dat je in het waterbeheer meer dan nu moet aansluiten op en gebruik 

moet maken van de natuurlijke processen: dat water afstroomt, dat je rekening moet 

houden met extreme pieken en langere perioden van droogte en dat waterschappen zich 

dus moet instellen op meer waterbergend vermogen. 

Dit betekent dat we een voorkeur hebben voor het langer vasthouden van water in de 

bovenloop van de Aa, de Hunze en de Lauwers en in waterbergingen en tegelijkertijd de 

kades langs de belangrijkste waterwegen willen verhogen. Het plaatsen van extra gemalen 

en het vergroten van de pompcapaciteit is weliswaar veel goedkoper maar minder 

duurzaam en in feite het voor je uitschuiven van problemen. Daar is de PvdA niet voor. 

 

Waterbergingen wil de PvdA bij voorkeur combineren met natuur en recreatie, maar als 

het nodig is, daar ook agrarische gronden voor inrichten. Op momenten dat het aanbod 

van water (te) groot is en de afvoer wordt bemoeilijkt willen we dat het bemalen van 

polders wordt beperkt (maalstop). Schade voor  agrarische bedrijven wordt vergoed 

 

Ook in de komende periode zal de bodem verder dalen door inklinking en als gevolg van 

mijnbouw (met name de aardgaswinning). Maatregelen die nodig zijn om de gevolgen voor 

het waterbeheer en de bebouwing op te vangen moeten volledig op de NAM worden 

verhaald. 

 
Zeespiegelstijging en maaivelddaling zorgen voor toenemende verzilting van de bodem. 
Verzilting tegengaan door het rondpompen van zoet water vanuit het IJsselmeer tot in 
Noord- en Oost-Groningen kost veel geld, is niet duurzaam en zal in de toekomst niet 
voldoende blijken te zijn. Daarom moet de agrarische sector, in de betreffende gebieden, 
overschakelen op zilte teelt. Het gebied van onze waterschappen hoort tot de meest verzilte 
gebieden van Nederland en ervaring met zilte teelt heeft een belangrijke innovatieve 
waarde. 
 
 

Actiepunten: 
 
a. Lange termijn investeringsplanning toespitsen op maatregelen om de 

klimaatsveranderingen op te vangen 
 
b. Het gebruik van met fossiele brandstoffen opgewekte energie afbouwen en vervangen 

door duurzaam opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal opgewekt. 
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c. Een inventarisatie van veengebieden met een hoge CO2 uitstoot en een plan tot het 
‘vernatten’ van deze gebieden. Het resultaat van de pilot tegen veenoxidatie bij 
Valthermond ook in andere gebieden toepassen. 

 
d. Het agenderen van de betaling van de versterking van de zeedijken door het rijk zodat 

alle Nederlanders via het progressieve belastingsysteem bijdragen 
 
e. Het initiëren van aanvullend onderzoek naar maatregelen die nodig zijn omdat het 

klimaat sneller verandert dan verwacht. 
 
f. Het ontwikkelen van een lange termijn plan om de groeiende verzilting op te vangen met 

duurzame maatregelen. 
 
g. Onze vertegenwoordigers in het Waterschap Hunze en Aa’s zullen maatregelen 

voorstaan die gericht zijn op het voorkomen van verdere schade  door de zoutwinning. 
Kosten die het waterschap moet maken voor onderhoud van pompen en gemalen in het 
bodemdalingsgebied van Nedmag mogen nooit ten laste komen van de 
waterschapsbelasting betaler. 
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3. Water in stad en dorp 
 
Ook in stad en dorp worden de gevolgen van klimaatverandering steeds voelbaarder. 
Periodes van droogte duren langer en regenbuien zijn heftiger dan we gewend zijn  
 
Gemeenten en provincies bepalen de keuzes in de ruimtelijke ordening, maar de 
waterschappen geven advies bij het maken van de plannen. Dat is het meest effectief als de 
waterschappen vanaf de eerste ideevorming aan tafel zitten om maatregelen voor te stellen 
voor veiligheid en om water beter vast te houden.   
 
Volgens de PvdA moet de samenwerking met de veiligheidsregio niet alleen gericht worden 
op protocollen, maar ook op concrete plannen en oefeningen voor aangewezen gebieden en 
het voorbereiden van noodmaatregelen tegen wateroverlast. 
 
Bij het maken van plannen en het nemen van maatregelen is communicatie met bewoners 

voorwaarde voor een efficiënte werkwijze met draagvlak. Communicatie is niet alleen 

praten, maar ook luisteren. In gebieden waar wateroverlast kan plaatsvinden krijgen 

(nieuwe) bewoners advies over voorzorgsmaatregelen. 

 

Waterschappen zijn er voor de burger. Daarom moet het waterschap bij de inrichting van 

zijn gebieden en kades oog hebben voor de landschappelijke waarden, natuur, 

cultuurhistorie en recreatieve mogelijkheden (picknickplaatsen). Een rode dijk is groen en 

toegankelijk voor wandelaars en fietsers.  

 
In het stedelijk gebied is voldoende water van belang voor de houten fundering van 
woningen, voor water in de vaarten, diepen en rivieren en voor een plezierige beleving van 
en recreatie op en bij het water in de stad. Ook voor de opvang van klimaatverandering zijn 
groen en blauw belangrijk in de stad: bij piekbuien kan het riool het water niet aan en moet 
water worden vastgehouden in bodem en groengebieden. Hiervoor kunnen ook 
piekbergingen worden aangelegd. Bij droge periodes kan water en groen hittestress in de 
gebouwde omgeving helpen voorkomen. 
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Actiepunten: 
 
a. Pleiten voor een wettelijk verplicht wateradvies door het waterschap bij het opstellen 

van ruimtelijke beleidsideeën en meepraten bij de planvorming. 

b. Een inventarisatie van gebieden waar overlast door blauwalg voor komt koppelen aan 

een actieplan om blauwalg tegen te gaan. 

c.  Het waterschap bepleit bij gemeentes maatregelen om wateroverlast op straat te 

voorkomen door het inrichten van groene ruimtes met waterbergingsmogelijkheden op 

of onder grasvelden en pleinen. 

d. Actief bevorderen dat regenafvoeren worden afgekoppeld van het riool, bijvoorbeeld via 

wadi’s, grindbakken en waterdoorlatende stenen. Middelen vrijmaken voor voorlichting 

en het steunen van gemeenten met voorstellen en ideeën. 

e. Het bevorderen van de aanleg van groene (ontregelde) tuinen, daken en muren voor het 

tegengegaan van opwarming uit de stenige omgeving (hittestress).  

f. Het maken van een plan om de samenwerking in de afvalwaterketen met de gemeenten 

te verbreden van rioolbeheer naar alle onderdelen van het waterbeheer. 
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4. Schoon water, biodiversiteit (soortenrijkdom) en natuur-
inclusieve landbouw  

 

Het waterschap houdt bij het vaststellen van het waterpeil rekening met de eigenschappen 

van de bodem en de kwaliteit van nabijgelegen natuurgebieden. 

De traditionele uitdrukking is dat het peil de functie volgt, maar de PvdA meent dat het 

nodig is om andersom te redeneren: de ruimtelijke functie die aan een gebied wordt 

toegekend houdt rekening met het waterpeil en de eigenschappen van de bodem. Zo stond 

dat al in de landelijke Nota Ruimte uit 2004 en die manier van denken moet ook in de 

uitvoering gangbaar worden. 

 

a. Waterkwaliteit.  

 

Het waterschap hoort te zorgen voor een goede waterkwaliteit. De afspraken die 

voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water moeten uitgevoerd worden. Het is het meest 

effectief om de vervuiling bij de bron aan te pakken in plaats van achteraf te zuiveren. 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s moeten hun kennis en ervaring inzetten om samen met de 

agrarische sector te zorgen voor minder afspoeling van meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. De PvdA is voorstander van een 

strakke handhaving op de regels. In de praktijk bewijzen wij daar het milieu, de 

volksgezondheid en de leefbaarheid een grote dienst mee.  

Ons doel is dat de mensen in ons gebied overal veilig kunnen zwemmen! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Biodiversiteit (soortenrijkdom). 

 

Het gaat niet goed met de natuur. 

Aangetoond is dat er een grote achteruitgang is van insecten in natuurgebieden. Een 

belangrijke oorzaak daarvan schuilt in de neveneffecten van de huidige landbouw. Het 

waterschap speelt daarbij een belangrijke rol (denk alleen al aan kunstmest en 
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bestrijdingsmiddelen die in het oppervlaktewater terecht komen).  De PvdA is voorstander 

van actieve steun aan het Deltaplan biodiversiteit, een brede coalitie in de samenleving tot 

herstel van biodiversiteit. De insteek moet zijn dat alle betrokkenen –boer, burger, 

bedrijfsleven- gaan meewerken aan het herstel van de biodiversiteit.  

 

Voor de biodiversiteit zijn een gezonde bodem, schone lucht en een goede waterkwaliteit 

nodig. Dit geldt voor het hele gebied van de waterschappen, dit mag niet worden beperkt 

tot natuurgebieden. Het waterschap bevordert de biodiversiteit bij alle maatregelen 

waarvoor het zelf verantwoordelijk is of invloed op kan uitoefenen (zoals de rietproef in het 

Lauwersmeer). Het waterschap voert het bermbeheer en beheer van watergangen zo uit dat 

de biodiversiteit wordt bevorderd, met behoud van de functie.  

Ook de bedrijfsvoering in de landbouw moet een andere richting inslaan, en wel naar een 

natuur-inclusieve landbouw.   

Het gaat daarbij om de zorg voor water, bodem en lucht. Welke maatregelen genomen 

worden, zal per bedrijf verschillend zijn. Voorbeelden zijn een flexibel peilbeheer, 

verbeteren van de waterkwaliteit, organische stof (humus) in de bodem, geen 

bodemverdichting, niet meer keren van de grond, natuurlijke plaagbestrijding, bevorderen 

akkervogels, inpassen van verzilting in de bedrijfsvoering.  

Het waterschap denkt en doet mee met landbouwers die hun bedrijfsvoering in deze 

richting willen ontwikkelen.   

 

Het is dringend nodig om de methode van het berekenen van waterschapslasten  (heffing) 

voor ‘ongebouwd’  te veranderen, zodat de heffing lager is bij een bedrijfsvoering die 

landschap en natuur (water, bodem en lucht) niet aantast en hoger als er geen extra 

bijdrage wordt geleverd aan het milieu.   

 

Het waterschap is eigenaar van en beheert een stelsel van waterwegen, dijken en kades. 
Belangrijk voor het waterbeheer, maar meestal ook belangrijk voor landschap en 
natuurontwikkeling en voor allerlei vormen van recreatie. Het waterschap staat open voor 
meervoudig ruimtegebruik en om waterrecreatie en recreatie langs het water de ruimte te 
geven, zoals het open stellen van kades en dijken.  
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c. Duurzaamheid: energie en grondstoffen 
 
De zuiveringstaak van het waterschap is erop gericht het water geheel te zuiveren, zodat het 
daarna betrouwbaar is als oppervlaktewater voor zowel mens als dier. Het zuiveringsproces 
moet er ook op gericht zijn om de reststoffen een nuttige bestemming te geven. Dus niets 
weggooien maar hergebruiken. Dat is duurzaam zuiveren en zo draagt het waterschap bij 
aan de circulaire economie. 
 
Die reststoffen zijn ook geschikt als grondstof voor het opwekken van energie. Dat gebeurt 
nu al bij onze waterschappen maar dit zou met nog meer inzet moeten, zodat het 
zuiveringsproces beantwoordt aan de doelstellingen van het wereldwijd overeengekomen 
milieuakkoord van Parijs. 

De huidige zuivering schiet tekort in het verwijderen van microverontreinigingen zoals 
medicijnresten en microplastics. De beste aanpak hier is het bestrijden aan de bron. 
Medicijnen zijn van levensbelang voor de mens. Een verbod daarvan is niet aan de orde. 
Ketenaanpak door bewustwording van het probleem, vanaf de productie van het medicijn 
via voorschrijvers en gebruikers tot aan de zuivering van het restproduct is belangrijk.  

Voor microplastics zouden verkoopverboden kunnen worden ingesteld. Microplastics 
ontstaan uit grotere plastic stukken en komen als drijfvuil in het milieu. De kleine stukken 
komen in de voedselketen terecht. Microplastics komen via was- of badwater in het riool 
door fleece deeltjes van kleding, scrubs, haarcosmetica (gels), zonnebrandolie, triclosan in 
tandpasta etc. Ook hier zijn bewustwording en verkoopverboden van groot belang.  
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d. Muskusratten, Bevers en Vissen 
 

Om schade door muskusratten te voorkomen worden maatregelen genomen in de inrichting 

van oevers en kaden, bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, of een drasse dijkvoet bij 

kanalen.  

 

Het is goed dat de bever terug is. Het waterschap moet altijd alert zijn op de activiteiten die 
invloed hebben op het waterbeheer. Waar bevers overlast veroorzaken, worden 
maatregelen genomen volgens de zogenaamde escalatieladder: eerst weren, tenslotte 
vangen en verplaatsen.  
 

Een goede visstand draagt bij aan en hoort bij een gezond ecosysteem in en rond de 
Nederlandse wateren. Zij is ook van grote betekenis voor de beroeps- en sportvisserij, 
(overwinterende) trekvogels en andere viseters zoals de visotter. 
Gemalen, sluizen, dijken en dammen zijn barrières in de trekroutes van de vis. Dit heeft een 
afname veroorzaakt van de hoeveelheid en het aantal soorten. Er zijn zelfs vissoorten die 
dreigen uit te sterven. Samen met andere waterbeheerders moet het waterschap 
maatregelen treffen, waardoor vissen alle blokkades kunnen passeren. 

 

Actiepunten: 
 
a. Afspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen wordt actief bestreden.  
 
b. Het waterschap onderzoekt, samen met de organisaties voor agrarisch natuurbeheer in 

zijn gebied, wat landbouwers nodig hebben voor het ontwikkelen van een natuur-
inclusieve bedrijfsvoering. 

 

c. De PvdA wil een financiële stimulans voor bedrijven die door aanpassing in hun 

bedrijfsvoering ervoor zorgen dat landschap en natuur (water, bodem en lucht) niet 

worden aangetast   

 
d. Het zuiveringsproces moet er geheel op gericht zijn om de reststoffen een nuttige 

bestemming te geven. 
 

e. Vissen moeten ongehinderd kunnen trekken tussen hun paaigebieden en de Waddenzee.  
Het waterschap inventariseert bij welke gemalen en stuwen nog goede vispassages 
ontbreken. 
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5. Democratisch en sociaal bestuur 

De PvdA is voor een democratisch en sociaal bestuur. Met betrekking tot de bestuurlijke 
inrichting en het functioneren van de waterschappen beperkt de PvdA zich in dit programma 
tot 3 kwesties:  

a. De zeggenschap in het waterschapsbestuur 
b. Voorwaarden te stellen aan samenvoeging van HAA en NZV en 
c. Het bevorderen van het waterbewustzijn bij de bevolking.  

Alle drie onderwerpen geven uitdrukking aan de opvatting van de PvdA, dat het waterschap 
bestaanszekerheid moet bieden –natuurlijk voor de inwoners van het gebied maar ook voor 
hen die voor een waterschap werken-en dat daarvoor democratisch en sociaal besturen 
noodzakelijk is. 

a. Zeggenschap in het waterschapsbestuur. 

Het functionele waterschapsbestuur verdeelt de zeggenschap tussen de inwoners en de 
speciale belanghebbenden bij het waterbeheer. Water vertegenwoordigt vanouds een 
specifiek agrarisch belang: drooghouden van akkers en weiden en het reguleren van het 
waterpeil. Dit belang is wezenlijk maar steeds minder uniek. Bedrijven en natuurbeheer 
vragen ook om een voorrecht bij waterbelangen en hebben die ook. Maar er komen steeds 
meer specifieke belangen: denk aan de recreatie, stedelijk waterbeheer, energietransitie, 
ecologie,  etc. 
In het AB van het waterschap zijn zetels gereserveerd (dus vastgesteld zonder verkiezing) 
voor de nu erkende specifieke belangen: de agrarische sector, de bedrijven en de natuur. Dit 
is wettelijk zo geregeld, maar is dit nog terecht ? 
Weliswaar zorgen die zogenaamde ‘geborgde’ zetels voor  betrokkenheid en deskundigheid 
in het waterschapsbestuur, maar in de politiek –en zeker ook in de PvdA- wordt niet zelden 
bepleit om die aangewezen bestuurszetels af te schaffen. De politieke partijen die het 
grootste deel van het waterschapsbestuur bezetten komen immers ook voor die ‘geborgde’ 
belangen op.  
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De PvdA is voorstander van gelijke rechten. De PvdA is daarom voor het waterschapsbestuur 
voor directe verkiezingen (dus alle bestuurders worden gekozen) en de onverkiesbare 
geborgde zetels worden afgeschaft. Als dat op dit moment nog niet haalbaar zou zijn, dan 
willen wij het advies van de Landelijke Adviescommissie Water volgen. Die commissie wil 
voor die speciale sectoren ieder 2 zetels in het bestuur reserveren maar zonder dat ook uit 
een van die 3 sectoren een dagelijks bestuurslid moet worden gekozen. 
 
b. Samenvoeging of samenwerking ? 

 
Hunze en Aa’ s en Noorderzijlvest zijn beide waterschappen die veel gemeen hebben: qua 
gebied (Noord-Nederlands platteland), qua omvang en aantal inwoners, qua problematiek 
(sociaaleconomisch), qua belangen (zeedijken, boezemgebieden) en zeker ook qua 
bedreigingen (zee, natuur, verzilting). Deze overeenkomsten tussen de beide waterschappen 
zijn aanleiding tot vele vormen van samenwerking. In verband hiermee wordt ook met enige 
regelmaat de vraag gesteld of samenvoeging niet wenselijk zou zijn.  
Samenwerking heeft als kenmerk, dat zij gericht is op nauwkeurig te bepalen taken en 
onderwerpen en laat de zelfstandigheid van het bestuur in tact.. Samenwerking daarentegen 
gaat veel verder; zij leidt tot opheffing van het bestuur, is dus structureel en daarmee in 
beginsel onomkeerbaar. 
 
Voor dat over samenwerking gedacht kan worden dienen er voor de PvdA in ieder geval 2 
vragen beantwoord te worden:    
(1) zullen de prestaties van de beide waterschappen door samenvoeging erop vooruit gaan 
zonder dat de betrokkenheid van de bestuurde (bedrijf en burger) eronder lijdt en (2) zal dat 
dan tot een efficiënter en goedkoper bestuur leiden. 
Samenvoeging leidt natuurlijk tot grotere afstanden tussen bestuur en bestuurde maar doen 
fysieke afstanden er in deze tijd nog echt toe ? Moderne communicatiemiddelen hebben 
fysieke afstanden klein gemaakt. Denk ook aan bijvoorbeeld regionale milieudiensten die 
uitgaan van zelfstandige besturen die op bepaalde onderwerpen zeer nauw samenwerken. 
 
De PvdA is beducht voor stelligheden die niet goed onderzocht zijn.  
Zekerheid eerst ! Teveel fusies vallen (in ieder geval financieel) tegen.  
Of het goed is de beide waterschappen samen te voegen is een reële vraag waarvoor nader 
onderzoek nodig is. Pas na overleg in de breedte van de betrokken besturen en voldoende  
draagvlak kunnen hierover besluiten vallen.  

Er moet in ieder geval blijken van duidelijke schaalvoordelen. Alleen wanneer onderzoek 
duidelijk uitwijst, dat samenvoeging het waterschapsbestuur minimaal 10 % goedkoper 
maakt, kan er voor de PvdA over samenvoeging gesproken worden. Op dit moment lijken de 
financiële verschillen tussen de beide waterschappen te groot om voor de nieuwe 
bestuursperiode al concrete voornemens te uiten. Voor de verdere toekomst dient 
samenvoeging echter wel een reële optie te zijn.  
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c. Waterbewustzijn; voorlichting, educatie en buurtactie 
 
Voor iedere overheidstaak is het van groot belang, dat die in de samenleving geaccepteerd 
wordt. Naleving van wettelijke voorschriften wordt zeer gediend met instemming van de 
burger met die taak. Enige kennis van die taak is daarvoor wel nuttig. 
Het waterbestuur en de bijzondere wijze waarop wij dat in Nederland doen heeft altijd op 
grote instemming en respect van de kant van de burger kunnen rekenen. 
De waterschappen behoorden en behoren tot onze nationale trots ! Dat blijkt ook uit 
buitenlandse reacties op ons waterbestuur. 
 
Toch is in de beleving en waardering van onze waterschappen enige klad gekomen. OESO 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft gewezen op de 
kwaliteit en effectiviteit van het waterbestuur en daarbij genoemd dat  het 
‘waterbewustzijn’ in NL achteruit is gegaan. Burgers die hun erf geheel verstenen, boeren 
die hun schadelijke stoffen van hun erf laten vloeien en bedrijven die achteloos met hun 
reststoffen omgaan zijn daarvan voorbeelden.  
Om dat bewustzijn te vergroten is aandacht gevraagd voor enerzijds een actief 
voorlichtingsbeleid, anderzijds voor een vorm van participatie in het waterbestuur. Steeds 
meer blijkt dat mensen zelf hun leven vorm willen geven. Waterschappen maar ook 
gemeenten kunnen burgerparticipatie organiseren waarbij overheidstaken door burgers 
worden gedaan. Daarbij kan je denken aan dijkwachten, aanleggen en onderhoud van 
waterbergingen, groene daken en muren, tegengaan van verstening van het stedelijk gebied 
en het afstromen van erfwater, recreatie, en voorlichting aan jongeren en speciale aandacht 
groepen etc.   
 
Door de OESO is ook aandacht gevraagd voor het invoeren van een financiële prikkel om 
minder drinkwater te gebruiken en daardoor minder rioolwater te lozen. De PvdA vindt dat 
onderzocht moet worden of dit een werkbaar instrument kan zijn. Toegang tot schoon en 
betaalbaar water moet wel voor een ieder verzekerd blijven. 
 
 

Actiepunten: 
 
a. Vanuit de beide fracties van de waterschapsbesturen samen met de PvdA fracties van de 

Provinciale Staten en Tweede Kamer, een gelijke positie voor alle waterschaps-
bestuurders agenderen. 
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6. Financiën 
 
De inkomsten van het waterschap komen langs een ingewikkelde weg tot stand. Het 
zuiveringsbeheer (het beheer van de kwaliteit van het water) werkt met een belasting per 
inwoner. Voor het algemene waterbeheer (zeg maar het volumebeheer) gaat dat anders; 
hier zijn zowel het aantal inwoners als het grondoppervlak bepalend. Er zijn heel wat 
woorden nodig om dit begrijpelijk uit te leggen. 
Ook voor het financiële beheer van het waterschap stellen wij de vraag  of de 
lastenverdeling in overeenstemming is met de belangen die gediend worden c.q. gediend 
moeten worden.   
Hierbij zij onmiddellijk aangetekend, dat de waterschappen voor de inning van hun 
belastingen gebonden zijn aan wettelijke regels; zij hebben maar weinig vrijheid om dit naar 
eigen voorkeur aan te passen.  
 
Onderzoek wijst uit dat de huidige balans tussen grondbezit en kostentoedeling scheef is. 
Agrariërs hebben ongeveer 2/3 e van de grond in gebruik maar betalen nog geen 10 % van 
de waterschapslasten (de zogenaamde watersysteemheffing).  Burgers met ongeveer 1/3 
van de totale grond in gebruik betalen ca. 90 % van de lasten. Jaarlijks wordt 1,4 miljard aan 
watersysteemheffing geïnd. Daarvan betalen de agrariërs 130 miljoen euro.  Is dat een 
eerlijk belastingstelsel; ook wanneer bedacht wordt, dat de meeste taken van het 
waterschap gericht zijn op de bedrijfsvoering van agrariërs? 
  
De PvdA is voor een eerlijk belastingstelsel. Dat stelsel moet rechtvaardig zijn en de 
zwaksten ontzien. In de nieuwe bestuursperiode zal 
een landelijke herziening van het belastingsysteem worden ingevoerd. Het zou goed zijn 
wanneer daarbij voordelen van watertaken een grotere rol gaan spelen dan nu het geval is. 
Dan kan ook een financiële prikkel worden ingebouwd tot een meer ecologisch gebruik van 
landbouwgrond; zie ook Hoofdstuk 4. 
 
De PvdA is bovendien voorstander van een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.  Ook voor 
kleine zelfstandigen. Anders dan de landelijke belastingen kent de waterschapsbelasting 
geen progressieve werking.  Naar verhouding is de waterschapsbelasting daardoor voor de 
lagere inkomensgroepen  zwaarder. Dit maakt een correctie nodig. 

Actiepunten: 

a. De PvdA in Noorderzijlvest en Hunze en Aa’ s zal zich bij zijn landelijke 
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer ervoor inzetten om bij de landelijke 
belastingherziening meer te letten op voordelen van watertaken en ecologisch 
grondgebruik. 

b. De PvdA is voorstander van de instelling door het waterschap van een speciaal ‘blauw’ 
Fonds waaruit burgerinitiatieven (Zie H. 5 C) kunnen worden ondersteund. 
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                        Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s  
 


