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Speerpunten

4

  1  De veiligheid krijgt de hoogste prioriteit  Dijkversterking en ruimte voor waterberging voor droge 
voeten dient toekomstbestendig te zijn  Er moet sterk samengewerkt worden met de Duitse autoriteiten 
en waterschappen om de veiligheid aan beide grenszijden te verbeteren 

  2  De waterkwaliteit moet verbeteren  Dit door stoffen terug te winnen en vroegtijdig te verwijderen en 
uitspoeling tegen te gaan 

  3  De waterkwantiteit moet alle functies voldoende bedienen  Het watersysteem dient op orde te zijn 
voor stedelijk, landelijk, industrie- en natuurgebied 

  4  Het waterschap dient duurzaam te functioneren  Nieuwe vormen van energie zullen worden 
ontwikkeld en gebruikt ter vervanging van de huidige vormen  De circulaire kringloop/economie krijgt 
voldoende aandacht 

  5  Het waterschap heeft samenwerking als middel hoog om haar doelen te realiseren  Planvorming en 
ontwikkeling en uitvoering doen we samen met rijk, provincie, gemeenten,  instellingen, bedrijfsleven en 
belanghebbenden  Hierbij neemt het waterschap haar verantwoordelijkheid voor de kerntaken en geeft 
anderen de ruimte om te participeren en werk met werk te maken om efficiënt te werken 

  6  Het waterschap hanteert een veilig gegevensbeheer van onder meer haar inwoners en bedrijven  De 
ICT-omgeving is up-to-date en veilig  Deze is toegankelijk voor burgers en bedrijven voor aanvragen en 
vergunningen binnen de normen van privacy en veiligheid 

  7  De financiën zijn op orde  De belastinggelden worden sober en doelmatig ingezet op de kerntaken  Er 
wordt sterk ingezet op schuldenafbouw, dus geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties  
Er wordt terughoudend omgegaan met tariefstijgingen en de lasten worden verdeeld naar gelang van 
profijt en kostenveroorzakerprincipe waarbij de vervuiler betaalt 

  8  De organisatie is toereikend voor haar werkzaamheden en communiceert transparant  Er wordt kennis 
en kunde ontwikkeld en behouden in de organisatie  Werknemers zijn kundig  Waar nodig en mogelijk 
halen en delen we kennis met en door anderen 

  9  Het waterschap streeft innovatie na en faciliteert bedrijven en onderwijs  Vernieuwen en door-
ontwikkelen is de oplossing voor toekomstige vraagstukken  Klimaatverandering, schoon water en 
hergebruik van grondstoffen en dijkversterkingen en grondwater zijn aandachtsvelden die voorrang 
verdienen 

  10  U mag ons aan onze speerpunten houden en u kunt rekenen op de inzet van de VVD  De fractie is 
toegankelijk en benaderbaar en weegt de belangen nauwkeurig en in samenhang 

De nieuw te vormen VVD-fractie zal zich, gelijk aan de laatste jaren, sterk inzetten voor een 

veilig en functioneel waterschap voor haar inwoners en de bedrijven in haar werkgebied in 

Gelderland en een deel van Overijssel  De speerpunten voor de komende periode zijn:



De VVD is er voor al die Nederlanders die er iets van willen maken  Mensen die zich met volle overtuiging inzetten voor 
onze samenleving  Want die mensen maken Nederland tot één van de prettigste landen ter wereld om te wonen  De 
overheid moet alles op alles zetten om die mensen de vrijheid te geven om iets buitengewoons van hun leven te maken  
Het is aan de waterschappen om die ruimte te geven, zodat iedereen die dat wil, vol overgave mee kan doen  Alleen zo 
maken we Nederland samen nóg beter, veiliger, schoner en sterker 

Ik wil leven in een Waterschap   

…waar het veilig is 
Nederland is een waterrijk land  Ons land ligt voor 60% onder zeeniveau, ons waterlandschap wordt gekarakteriseerd 
door grote rivieren en kanalen, zoetwatermeren zoals het IJsselmeer, de zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de 
Waddenzee  Als we ons niet zo goed beschermd hadden tegen het water, zou 60% van ons land regelmatig onder water 
staan  Voor ons is veiligheid het belangrijkste thema voor het waterschap  Veilig wonen, beschermd door dijken of via 
andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen  En waar schoon water gegarandeerd is  Het opzoeken van 
samenwerking met onze buren in Duitsland en ons omliggende waterschappen biedt kansen, dit met name op het gebied 
van veiligheid, maar ook waterkwaliteit  

…dat zijn zaken op orde heeft
Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan   Belastinggeld is gemeenschapsgeld en 
daarom moet het effectief mogelijk worden besteed  Sober en doelmatig is daarbij het uitgangspunt  Door met over-
heden en instellingen en het bedrijfsleven samen te werken ontstaan er kansen en mogelijkheden die oplossingen 
dichterbij brengen en financieel aantrekkelijk zijn  Het onderwijs kan een stevige rol vervullen en biedt kansen voor de 
huidige en toekomstige werknemers van ons waterschap  De VVD wil kennis en kunde binnen de organisatie behouden en 
vergroten waardoor de toekomstige vraagstukken solide kunnen worden aangepakt 

…dat er voor ons is 
De VVD wil dat het waterschap er voor ons is, en niet andersom  Maar het waterschap moet ook op een andere manier 
dienstbaar zijn  Dat begint met het bieden van een luisterend oor en het verlenen van goede dienstverlening  Het 
waterschap hoort te weten wat er speelt en moet hierop anticiperen  We vinden het belangrijk dat het waterschap 
innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor onze wateropgaven, stimuleert en faciliteert  Bijvoorbeeld 
door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het werken aan waterbewustzijn, het wegnemen van 
overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties 

   dat klaar is voor de toekomst en voor volgende generaties
De omgeving waarbinnen het waterschap opereert, verandert in een rap tempo  We verwachten daarom een waterschap 
dat klaar is voor de toekomst en waarin bedrijven zich (verder) kunnen ontwikkelen  Speciale aandacht en zorg gaat 
daarbij uit naar de agrarische sector  Zoals gezegd is het belangrijk dat het waterschap innovatieve en creatieve 
initiatieven die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert  Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking 
met bedrijven en andere overheden  Lasten die gepaard gaan met de energietransitie en klimaatadaptatie worden 
naar rato van nut in de tijd doorberekend  Haalbaarheid en betaalbaarheid dienen als uitgangspunt waarbij het 
maatschappelijk belang zwaar weegt  De rekening zal niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties 
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Waterschap





…dat zorgt voor droge voeten

…waar schoon water gegarandeerd is

  De waterschappen vormen samen met Rijkswaterstaat de eerste verdediging van Nederland tegen het 
water  Nederland droog en veilig houden is de belangrijkste waterschapstaak en staat daarom altijd 
voorop 

  Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van dijken en het watersysteem (waaronder waterwegen, sluizen 
en gemalen)  Alleen zo blijft Nederland droog en veilig  Dijken zullen waar nodig versterkt worden  Maar 
veiligheid komt niet alleen van dijken en kades  Het is belangrijk dat waterschappen ook investeren in 
waterberging 

  Voor veel Nederlanders is de bescherming tegen het water bijna vanzelfsprekend  Dat is het echter niet  
Het is dus belangrijk dat de waterschappen communiceren hoe belangrijk droge voeten en de strijd 
tegen het water zijn  

  De VVD voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van een goede waterhuishouding voor alle functies 
(wonen, werken, recreëren en natuur) van een gebied  

  Agrarische bedrijven, de binnenvaart en de water- en kustrecreatie vormen belangrijke sectoren in 
onze economie  De waterschappen faciliteren deze sectoren  We houden rekening met hen door goed 
waterbeheer,  zoals bij de aanleg van waterkeringen of water in- en uitlaatpunten  De VVD wil activiteiten 
van verschillende sectoren faciliteren binnen de kaders van veiligheid  

  Behalve bij het beschermen tegen het water spelen de waterschappen ook een belangrijke rol in het 
onderhouden van de kwaliteit van het water  Dit is belangrijk voor de Nederlandse  ondernemers, met 
name op het gebied van recreatie, landbouw, (beroeps- en recreatie-) visserij, die van schoon water 
afhankelijk zijn  Zwemmen, recreëren en sportvissen moet kunnen zonder zorgen    

   waar het veilig is
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Voor de VVD is veiligheid het belangrijkste thema  Nederland is een waterrijk land en als 

we ons niet zo goed beschermd hadden tegen het water, zou een groot deel van ons land 

regelmatig onder water staan  Wij zetten in op veiligheid, op sterke dijken en kades en op een 

goed functionerend watersysteem om ook bij hoog water veilig te kunnen wonen en werken 
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  Het klimaat verandert; de snelheid waarmee dit gebeurt, is nog niet duidelijk  Het waterschap als de 
waterautoriteit speelt een leidende rol bij de te verwachten opgaven die hiermee verband houden 

  Digitalisering hiermee een onderdeel van de normale bedrijfsvoering  Hoewel hiermee grote projecten 
gemoeid zijn die speciale aandacht verdienen, is het vanzelfsprekend dat de ICT binnen het waterschap 
veilig, betrouwbaar en up-to-date is 

   dat klaar is voor de toekomst
De omgeving waarbinnen het waterschap opereert, verandert in een rap tempo  We 

verwachten daarom een waterschap dat inspeelt op nieuwe mogelijkheden waarbij 

bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen  Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de 

agrarische sector  Het is belangrijk dat het waterschap innovatieve en creatieve initiatieven, 

die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert  Bij voorkeur wordt 

samenwerking gezocht met bedrijven en andere overheden  Lasten die gepaard gaan met 

de energietransitie en klimaatadaptatie worden naar rato van nut in de tijd en per sector 

doorberekend 

   dat schoon en duurzaam is

  Natuur en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan  Een 
duurzame economie die oog heeft voor de inwoners en de ondernemers staat  voor ons voorop  

  Nederland wordt steeds duurzamer, ook in de opwekking van energie  Wij staan welwillend tegenover 
nieuwe vormen van energieopwekking en stimuleren het gebruik van schone energie, ook als het gaat 
over eigen energiegebruik  

  We blijven wel realistisch in deze transitie  Het waterschap moet niet tegen elke prijs inspelen op de 
verandering in de energievoorziening  Een gedegen kosten-batenafweging blijft leidend met de focus op 
een haalbare terugverdientijd, inpasbaarheid en draagvlak in de omgeving 

  We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, met water en om goed om te gaan met het 
milieu  Dit is onze verantwoordelijkheid en het is bovendien van belang voor de volgende generaties  
Duurzaamheid biedt juist ook kansen voor economische ontwikkeling  

  Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zoals dat gebeurt bij de ontwikkeling van onze 
grondstoffenfabriek in Zutphen  De VVD zal initiatieven ten behoeve van het realiseren van 
waterschapsgebonden doelen stimuleren 
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…dat vooruitstrevend is

  Nederland is een enorm innovatief en vindingrijk land  Wanneer overheid en bedrijfsleven goed 
samenwerken, kunnen wij de uitdaging aan om Nederland duurzamer te maken  De waterschappen 
zetten zich daarom volop in om duurzame, innovatieve en slimme ideeën en technieken aan te wakkeren 
en te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, schone energieopwekking of 
klimaatadaptatie 

  Nieuwe experimenten voeren we graag uit met het Nederlandse bedrijfsleven, dat daardoor voorop blijft 
lopen op het vlak van watermanagement  Kennis van goed waterbeheer biedt kansen voor de export  
Waterschappen kunnen daarmee een springplank zijn voor de Nederlandse watersector 
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   dat er voor ons is

Het waterschap heeft veel grond, een deel met de functie natuur  Daar moet ook van kunnen worden 
genoten  Multifunctioneel gebruik van gronden betekent voor de VVD dat waterschapsgronden ook gebruikt 
kunnen worden voor maatschappelijke recreatieve doeleinden mits niet strijdig met andere belangen van 
het waterschap, zoals veiligheid en waterkwaliteit  “Een waterschap voor ons” betekent ook een snelle 
afhandeling van aanvragen voor een vergunning  Dat lukt het beste als het waterschap zich beperkt tot 
haar kerntaken 

Wij zeiden al: de VVD wil dat het waterschap er voor de burger is, en niet andersom  Maar 

het waterschap moet ook op een andere manier dienstbaar zijn  Dat begint met het bieden 

van een luisterend oor en het verlenen van goede dienstverlening  Het waterschap hoort te 

weten wat er speelt op watergebied en hierop te anticiperen 

   dat onderdeel van de samenleving is
We verwachten van het waterschap dat ze dienstbaar en modern is  Een waterschap communiceert digitaal 
met de inwoners  Het is vanzelfsprekend dat het waterschap goed bereikbaar is en blijft, bijvoorbeeld via een 
toegankelijke website  Zo kan een ieder zijn zaken regelen wanneer het uitkomt 

  Het waterschap zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd 
beveiligd is en de privacy gewaarborgd  

  Het waterschap spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid  Voor inkoopbeleid, 
basisregistratie en belastingen maakt zij gebruik van vooruitstrevende digitale mogelijkheden  Wij 
zijn voorstander van (belasting)samenwerking met gemeenten, wanneer dat aantoonbaar goedkoper 
is  Samenwerking op het gebied van inning van lokale belastingen is daar een voorbeeld van  Onze 
inwoners worden zo snel, gemakkelijk en tegen de laagste kosten geholpen 

  Met de Omgevingswet wordt de rol van de waterschappen steeds meer adviserend en daar waar water 
leidend is sturend  De VVD wil voorop lopen met de invoering hiervan  Het waterschap is een serieuze 
partner met een duidelijke visie op de fysieke leefomgeving op grond van haar kerntaken en de 
beperkingen die soms van water uit kunnen gaan  

  Het waterschap communiceert helder en begrijpelijk  Het waterschap zet hier ook moderne technieken 
in  

  De waterschappen zorgen ervoor dat het voor iedereen duidelijk is wat zij doen en waarom zij iets 
doen  Wij willen dat belanghebbenden van de waterschappen daadwerkelijk mee kunnen praten over 
de toekomst van het waterschap en dat de besluitvorming van het waterschap transparant, open en 
toegankelijk is 

  Het waterschap moet daarom goed benaderbaar zijn en elke belanghebbende duidelijk informeren over 
wat er speelt in zijn of haar waterschap  Het is belangrijk dat de omgeving altijd in een vroeg stadium 
betrokken wordt bij de besluitvorming 

  De VVD is voorstander van het vergroten van het waterbewustzijn in Nederland  Het waterschap speelt 
een belangrijke rol als het gaat om het delen van kennis en begrip voor de watersituatie in Nederland 
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   waar participatie beloond wordt
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor of denken mee aan het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving  Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk  
De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook 
het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij  Wij juichen deze initiatieven 
toe  Meer dan ooit zijn mensen bereid mee te denken bij vraagstukken die hun leefomgeving raken  Inwoners 
en ondernemers beschikken over veel kennis over het eigen gebied  Waterschappen dienen hun dan ook de 
benodigde ruimte in processen toe te kennen en hieraan belang toe te kennen bij het nemen van besluiten  Het 
meedenken en meedoen over de mogelijkheden van beperking van wateroverlast en hittestress problemen  Het 
waterbewustzijn dient versterkt te worden 

   waar ondernemers niet belemmerd worden
We willen genoeg geld verdienen voor een goed leven  Dat kan in een bloeiende en sterke economie  Een 
uitstekend vestigingsklimaat is daarbij van cruciaal belang  Voor de waterschappen betekent dit in het bijzonder 
dat bedrijven geen onnodige hinder van de overheid of van water ervaren  Hier profiteert niet alleen het 
bedrijfsleven in ons waterschap van, maar de hele regio en haar inwoners 

  Ondernemers weten in het algemeen zelf het beste hoe zij hun bedrijf kunnen runnen  Door 
ondernemers de ruimte te geven, stimuleert het waterschap ondernemers  Dus alleen regels als de 
situatie dat absoluut vereist, en overbodige regels worden geschrapt 

  De waterschappen moeten geen hogere eisen stellen dan die welke de landelijke of Europese 
regelgeving ze opleggen  

  Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten  Het waterschap 
betaalt daarom rekeningen op tijd  Dat is wel zo fatsoenlijk 

  Wij vinden het belangrijk dat er binnen de regio voldoende werk is  Daarom geeft het waterschap 
opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet 

  We hebben veel waardering voor de agrarische sector  We willen dat deze sector verantwoord kan  
blijven groeien, ook met de door hen gewenste nevenactiviteiten  Nevenactiviteiten van agrarische 
bedrijven kunnen met name plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid, tenzij die strijdig zijn met  
de kerntaken van het waterschap  

  Waterschappen doen er goed aan om initiatieven te ondersteunen van bewoners, bedrijven en 
ketenpartners  Deze initiatieven dienen in het teken te staan van bevordering van duurzaam 
waterbeheer en/of waterbewustzijn in de omgeving van het waterschap  Waterschappen kunnen  
het niet alleen en daarom is het belangrijk dat het waterbewustzijn van een ieder op peil is en blijft   
Nu en later voor de volgende generaties 
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   dat zijn zaken op orde heeft
Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan  De organisatie 

moet zo krachtig en doelmatig mogelijk zijn  Belastinggeld is gemeenschapsgeld en daarom 

moet het zo effectief mogelijk worden besteed  Soberheid en doelmatigheid is daarbij het 

uitgangspunt 

    waar verstandig en verantwoord 
met belastinggeld omgegaan wordt
We zijn voor een eerlijke belastingverdeling tussen burgers en  ondernemingen  Iedereen, ook 
natuurorganisaties, moet meebetalen, anders vervalt de rechtvaardiging van het geborgde belang van de 
natuurterreinbezitters in het waterschapsbestuur  Inkomensbeleid is geen kerntaak van het waterschap; 
waterschappen zijn een uitvoerende organisatie met een omslagstelsel waarin inkomenspolitiek geen functie is   

Belastinggeld wordt bijeengebracht door onze burgers en  ondernemers  Dit geld hoort daarom zo effectief 
mogelijk worden besteed  We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven en we willen 
dat elke uitgegeven euro goed valt te verantwoorden vanuit de beperkte taken van het waterschap 

  De waterschappen moeten niet gebruikt worden voor inkomenspolitiek  Dat hoort thuis bij de landelijke 
overheid  Wij willen dat natuurorganisaties meebetalen aan de waterschapstaken  

  Er moet een gedegen verhouding zijn tussen de taken van het waterschap en de bijdrage die van 
inwoners en (agrarische) ondernemingen wordt gevraagd  Deze bijdrage moet eerlijk worden verdeeld 
tussen iedereen die in een waterschap woont of is gevestigd  

  Waterschapstaken dienen zonder te veel franje te worden uitgevoerd  Er worden geen onzinnige 
bestedingen gedaan  

  Het waterschap moet financieel gezond zijn  Daarbij past een goede financiële huishouding, een 
sluitende boekhouding en een gezond (betaalbaar)  meerjarenperspectief  Het maken van schulden voor 
investeringen zonder dat deze vallen te rechtvaardigen omwille van voor de langere termijn renderende 
investeringen, past niet bij een waterschap  Wanneer het huishoudboekje niet klopt, betalen nieuwe 
generaties daarvoor de rekening  

  De uitgaven en inkomsten zijn transparant  Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig te zien 
waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is 

  Het waterschap is scherp op de effectiviteit van subsidies  Wanneer een subsidie niet tot resultaten leidt 
of het onduidelijk is waar het geld precies aan is besteed, wordt de subsidie meteen ingetrokken  Bij 
misbruik van subsidie willen we deze terugvorderen  

  De tijd is definitief voorbij dat er bij financiering eerst gekeken wordt naar het waterschap, zeker als 
projecten met anderen ontwikkeld gaan worden  Wel zien wij hier een  meerwaarde in samenwerking 
met Rijk, provincie, gemeente en zeker ook ondernemers en onderwijs  Dit past een waterschap veel 
beter dan het verstrekken van subsidies 



   dat krachtig en doelmatig is
De VVD wil een compacte en krachtige overheid  Daar past een waterschap bij dat zich richt op haar kerntaken  
Fietspaden aanleggen of ontwikkelingssamenwerking in het buitenland horen daar niet bij  Waar mogelijk 
zorgen wij voor minder ambtenaren en bureaucratie 

  Waterschappen horen actief samen te werken met inwoners, bedrijven en andere overheden  Met andere 
overheden kan bijvoorbeeld gezamenlijk ingekocht worden  Zo kan het waterschap effectiever en 
efficiënter werken  
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Bijlage

Veel mensen is onbekend hoe een waterschap werkt  Hieronder kun je lezen wat het 

waterschap doet en waarom het dus belangrijk is om jouw stem te laten horen bij de 

volgende verkiezingen 

Introductie van het Waterschap

De waterschappen regelen de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer  
Kort samengevat gaat het om droge voeten, voldoende water en schoon water  Deze taken staan niet 
op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, agrarische 
ontwikkeling, natuurbeheer en milieubeheer  Dat zijn terreinen waarop provincies en gemeenten ook taken 
hebben  Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies 
anderzijds is dus nodig  Ook is een goede samenwerking met Rijkswaterstaat, dat over nationale wateren 
gaat, van groot belang 

De taken van het waterschap komen in de praktijk op het volgende neer:

   Zorg voor de waterkering 
Door al het water in/om Waterschap Rijn en IJssel is het gevaar van overstromingen groot  Waterkering 
betekent dat het water moet worden tegengehouden  De waterschappen moeten de dijken langs 
rivieren/de Nederlandse duinen onderhouden 

  Zorg voor de hoeveelheid water 
Hierbij gaat het om de regeling van het oppervlaktewater in een bepaald gebied  Het water mag niet te 
hoog, maar ook niet te laag staan  Dat kan voor een deel worden geregeld door een juiste aan- en afvoer 
van water  Het Waterschap Rij en IJssel regelt en bewaakt het waterpeil op regionaal niveau 

   Zorg voor schoon water 
Het gaat hier om de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging  Zo zorgen de 
waterschappen voor de zuivering van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op de riolen wordt 
geloosd  Dit water wordt gereinigd in een door het waterschap beheerde rioolwaterzuiveringsinstallatie 

  Zorg voor de water- en vaarwegen 
Hieronder valt het uitbaggeren van water- en vaarwegen, het onderhouden en bedienen van sluizen en 
bruggen en de zorg voor beschoeiingen en bermen  

De VVD heeft de afgelopen vier jaar haar verantwoordelijkheid genomen in het Dagelijks Bestuur  We 
hebben laten zien dat we met het duurzaam financieel beleid en het uitvoeren van projecten, sober en 
doelmatig 
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