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HET WATERSCHAP EN DE VVD
Nederland is kampioen in het beheer van water. Al in de dertiende eeuw hebben 
we ons in Nederland gerealiseerd dat waterbeheer in onze rivierdelta zo belangrijk 
is dat we hiervoor een krachtig bestuursorgaan nodig hebben: het waterschap. We 
zijn trots op de wijze waarop we zo al eeuwen in staat zijn het water in ons land te 
besturen. De VVD wil dit zo houden, want door klimaatverandering worden we voor 
nieuwe uitdagingen gesteld. 

Dit betekent dat we nu, en voor de volgende generaties de verantwoordelijkheid 
hebben om te zorgen dat eenieder in ons land in vrijheid kan wonen, werken en 
genieten van water en natuur. Waterschappen hebben daarbij met hun taken – 
droge voeten, voldoende water en schoon water – een uiterst belangrijke rol. Zonder 
hun zorg voor dijken, dammen, sluizen, gemalen en het beheer van talloze wateren 
en waterzuiveringsinstallaties zou het wonen en werken in de Nederlandse delta 
praktisch onmogelijk zijn. 

De gevolgen van droogte en extreme stortbuien hebben een grote invloed 
op de systemen die waterschappen van oudsher beheren. Niet langer is het 
vanzelfsprekend dat water altijd, op de juiste manier voorradig is. De VVD wil aan de 
slag om keuzes te maken daar waar water een vitale rol speelt; we investeren in een 
klimaatbestendige inrichting, we spreken nationale kaders af, passen wetgeving aan 
en trekken samen op met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven. Daarbij komt 
dat ruimte steeds schaarser wordt; er is concurrentie voor elke hectare beschikbare 
grond in Nederland: wonen, werken, ondernemen, landbouw, energie, natuur, 
recreatie en waterbeheer. Het moet allemaal samen. Dit heeft een grote impact 
op het te voeren beleid en het begrip van inwoners en bedrijven voor maatregelen 
die in het algemeen belang dienen te worden genomen. We willen de individuele 
vrijheid van mensen zoveel mogelijk respecteren. Daarom is regie en heldere 
communicatie van het waterschap en afstemming met de landelijke overheid, 
provincies en gemeenten belangrijker dan ooit. 

De grenzen van waterschappen volgen sedert hun bestaan veelal de stroomgebieden 
van de rivieren en alle wateren die daar op uit komen. Die gebieden vallen daardoor 
niet samen met die van provincies. Dit geldt ook voor het waterschap Rivierenland 
dat voor het grootste deel in Gelderland ligt, en verder in Zuid-Holland, Noord-
Brabant, Utrecht en Limburg. Ons huidige uitgestrekte waterschap Rivierenland is 
territoriaal ontstaan door talrijke samenvoegingen in de loop der eeuwen. De oudste 
basis is gelegd in de polders, die later uitgroeiden tot waterschappen. Voor de VVD 
is de huidige territoriale en ook bestuurlijke omvang en samenstelling passend in 
dit tijdgewricht.
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WIJ WILLEN WERKEN AAN EEN WATERSCHAP

…waar het veilig is
Nederland is een waterrijk land dat voor 60% onder zeeniveau ligt.  Het rivierengebied 
wordt gekarakteriseerd door grote rivieren en kanalen en is in het verleden regelmatig 
geconfronteerd met het belang van veilige dijken vanwege hoog water. De evacuaties 
van 1995 in een groot deel van het rivierengebied, staan veel mensen nog scherp 
op het netvlies. De veranderingen in weersomstandigheden hebben invloed op 
onze kwaliteit van leven. Voor de VVD is en blijft veiligheid de belangrijkste taak 
en daarmee thema voor waterschap Rivierenland. Veilig wonen, beschermd door 
dijken of door andere maatregelen tegen de gevaren van hoogwater. Waar water 
voldoende ruimte krijgt in de ruimtelijke omgeving. En waar schoon water voor 
inwoners en bedrijven gegarandeerd is. 

…dat zijn zaken op orde heeft 
Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De VVD 
staat een organisatie voor die zo krachtig en doelmatig mogelijk is. Belastinggeld 
is gemeenschapsgeld en daarom moet het zo effectief mogelijk worden besteed. 
Soberheid en ‘financieel droge voeten’ zijn daarbij onze uitgangspunten. 

…dat er voor ons is 
De VVD wil dat het waterschap er voor u en jou is. Maar het waterschap dient ook 
op een andere manier dienstbaar te zijn. Dat begint gewoon met het bieden van een 
luisterend oor en het verlenen van goede dienstverlening. Het waterschap hoort 
te weten wat er speelt en hierop te anticiperen. Bijvoorbeeld door initiatieven van 
inwoners, (agrarische) bedrijven en ketenpartners te ondersteunen. 

...dat klaar is voor de volgende generaties
De omgeving waarbinnen het waterschap opereert, verandert in een rap tempo. 
De aankomende decennia met alle grote klimaatopgaven zullen de waterschappen 
verder vormen. Bij veel van die opgaven zullen de waterschappen een leidende rol 
gaan vervullen. De VVD wil daarom een waterschap dat klaar is voor zo’n toekomst. 
Dat vraagt om vooruitstrevende stappen voor een duurzame en schone wereld van 
morgen. 

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid, dus ook voor het mondiale vraagstuk 
van energie, klimaat en water. De VVD wil dat overheid, bedrijfsleven en inwoners 
meer dan ooit hiervoor samenwerken. We nemen nu beslissingen voor de 
welvaart en het welzijn van volgende generaties. Lasten die gepaard gaan met 
de energietransitie en klimaatadaptatie worden niet doorgeschoven naar onze 
kinderen. 
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1. …WAAR HET VEILIG IS
Voor de VVD is veiligheid de belangrijkste taak en daarmee thema voor het 
waterschap. Waterschap Rivierenland zorgt voor veiligheid achter de dijken in het 
rivierengebied. Met in het noorden de Rijn en Lek, de wilde Waal in het midden, in 
het zuiden de Maas en de 108 kilometer lange Linge als hart van het watersysteem, 
is Waterschap Rivierenland het dijkenwaterschap van Nederland. Daarnaast is 
het verantwoordelijk voor kilometers aan boezemkades en regionale keringen, 
met name in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden. Tegelijkertijd een beheersgebied 
met hooggelegen zandgronden in het oosten en laaggelegen veengronden in het 
westen waaruit bijzondere eisen voor het watersysteem (waaronder waterwegen, 
sluizen en gemalen) volgen. 

De veranderingen in weersomstandigheden hebben invloed op onze kwaliteit van 
leven. Wateroverlast komt niet meer alleen van rivieren en de zee. Er valt meer 
regen, dat ongelijkmatiger over het jaar verspreid is: natte winters, langere perioden 
van droogte en intensieve hoosbuien. Gevaarlijke situaties en grote schade kunnen 
het gevolg zijn van water dat langer in de straten en in polders blijft staan. 

We blijven ons inzetten op sterke dijken en kades, en een goed functionerend 
watersysteem om ook bij hoog water veilig te kunnen wonen en werken. Daarnaast is 
het belangrijk dat dit watersysteem ook bij langdurige droogte goed blijft functioneren. 
Maar er is nu ook meer ruimte voor water nodig om alle uitdagingen het hoofd te 
bieden. Daarbij realiseren we ons dat ruimte schaars is. Er is concurrentie voor 
elke beschikbare hectare grond in Nederland. Bodemdaling is op veel plekken in 
Nederland een groot probleem. Niemand wil dat zijn huis of bedrijf verzakt of dat 
grond onbruikbaar wordt. Dat vereist voor de toekomst nadrukkelijker onze aandacht. 
Het watergebruik en de waterbeschikbaarheid moet meer in balans komen door een 
heldere, gemeenschappelijk visie te ontwikkelen op het gebied van grond- en vooral 
oppervlaktewater.
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Schoon water is van levensbelang om gezond en veilig te kunnen leven en moet 
gegarandeerd zijn. Met (veelal) technische maatregelen hebben de waterschappen 
hun taken tot nu toe goed uitgevoerd. De grenzen aan deze technische maatregelen 
komen in zicht in veel gebieden in Nederland. De taak van waterschappen wordt 
daardoor complexer. De aanpak van plastic in het milieu vereist maatregelen van 
overheden. De milieueffecten op waterorganismen vereist nog verder onderzoek, 
dat doet echter niets af aan de logica om (micro)plastics zo snel mogelijk uit het 
water te halen voordat ze in zee terechtkomen. Nederland moet nog meer ‘water 
bewust’ en ‘water betrokken’ worden. Daarbij moeten inwoners en bedrijven zich 
realiseren dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben.

…dat zorgt voor droge voeten
 » De waterschappen moeten voldoende middelen hebben voor droge voeten via 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Deltafonds zal jaarlijks verlengd 
moeten worden.

 » Waterschappen spannen zich in om doelgericht en innovatief de dijken en kades 
te versterken waar nodig. Het waterschap zet kennis van het gebied in om met 
inwoners en andere belanghebbenden tot een gedragen oplossing te komen.

 » Dijkversterkingsprojecten bieden kansen voor toerisme, recreatie, energie en de 
regionale economie. De urgentie van waterveiligheid dient echter wel leidend te 
blijven; wensen omtrent gebiedsontwikkeling mogen niet tot vertraging van een 
dijkversterking leiden. 

 » De oorzaken voor bodemdaling verschillen sterk in Nederland. Het is belangrijk 
dat waterschappen steviger inzetten op het tegengaan van bodemdaling in 
de veengebieden. Door samen te werken met kennispartijen, bedrijfsleven en 
collectieve belangenbehartigers als LTO Nederland.

 » Het waterschap pakt de bestrijding van schadelijke buitenlandse planten- en   
diersoorten in het water (invasieve exoten) proactief op om te voorkomen dat ze 
zich permanent vestigen en grote overlast kunnen veroorzaken.

…dat zorgt voor voldoende ruimte voor water
 » Het waterschap moet vanaf het eerste begin worden betrokken bij keuzes in 

de ruimtelijke omgeving. Elk gebied in Nederland heeft zijn eigen aanpak nodig 
en de waterschappen hebben gebiedskennis die noodzakelijk is om de juiste 
keuzes te maken voor de toekomst.

 » Elke woningbouwopgave en ieder infrastructureel werk moet voldoen aan het 
uitgangspunt van waterbestendigheid, ook voor toekomstige generaties. In één 
keer goed, ontzorgt ook onze kinderen en kleinkinderen en bespaart uiteindelijk 
veel geld.

 » Het is belangrijk dat waterschappen ook investeren in (tijdelijke) waterberging. 
Voor perioden van wateroverlast en om water vast te houden voor doge perioden.

 » Elke druppel water telt. De inwoners spelen een rol bij het opvangen van water 
door het afkoppelen van regenpijpen, de aanleg van blauw-groene daken op 
gebouwen en het vergroenen van tuinen. Waterschappen dragen deze urgentie 
uit en werken samen met gemeenten, maatschappelijke partners en het 
bedrijfsleven.
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…waar schoon water is gegarandeerd
 » Waterschappen spelen ook een belangrijke rol in het onderhouden van de 

kwaliteit van het water. Dit is natuurlijk van levensbelang voor de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven en bedrijven die van schoon water afhankelijk zijn. Daarnaast 
wil iedereen zonder zorgen kunnen zwemmen, recreëren of bijvoorbeeld 
sportvissen. 

 » In 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’. Dat 
stelt scherpe eisen aan wat wel en niet moet. Als badkuip van Europa moet 
Nederland worden beschermd tegen vervuild water vanuit andere landen zodat 
wij niet het afvoerputje worden. Het waterschap werkt samen met de provincie, 
landelijke overheid en gemeenten aan schoner water. Haalbare inspanning en 
maatwerk is nodig, waarbij de kosten en oplossingen wel in evenwicht blijven.

 » Het waterschap neemt het voortouw bij het nodige onderzoekswerk naar nieuwe 
stoffen (microplastics, medicijnresten, hormonen) in oppervlaktewater, alsmede 
naar verwijderingsmechanismen om deze stoffen en plastic deeltjes uit afvalwater 
te halen. Dat kunnen we niet alleen, we werken hiervoor samen met alle andere 
waterschappen en onze kennispartners.
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2. …DAT ZIJN ZAKEN OP ORDE HEEFT
Goed waterbeheer en het bewaken van onze waterveiligheid kost geld. Waterschap 
Rivierenland heft jaarlijks belastingen om dijken en kades te kunnen onderhouden 
en te versterken, om te werken aan het juiste waterpeil in sloten en andere wateren 
en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast heft het waterschap 
belasting voor het zuiveren van het afvalwater. In de Alblasserwaard-Vijfherenlanden 
wordt daarnaast belasting geheven voor het onderhoud aan wegen buiten de 
bebouwde kom. 

We zijn voor een eerlijke belastingverdeling tussen inwoners en (agrarische) 
bedrijven. Iedereen moet meebetalen, ook natuurorganisaties, want anders vervalt 
ook de rechtvaardiging van het geborgde belang van de natuurterreinbezitters in 
het waterschapsbestuur (no representation without taxation). Inkomensbeleid is 
geen taak van het waterschap; waterschappen vormen een functionele democratie 
met duidelijke taken en kennen geen progressief belastingstelsel voor inkomen 
uit werk en inkomen. Het kwijtschelden van waterschapslasten dient dan ook te 
worden beperkt. Het is immers aan de rijksoverheid en gemeenten om er voor zorg 
te dragen dat inwoners voldoende financiële armslag hebben.  

Het waterschap moet verstandig en verantwoord met dit belastinggeld omgaan. 
De organisatie moet zo krachtig en doelmatig mogelijk zijn. Belastinggeld is 
gemeenschapsgeld en daarom moet het zo effectief mogelijk worden besteed. 
Soberheid is daarbij het uitgangspunt. Bij alle activiteiten houdt het waterschap oog 
voor beleid dat meer doelen kan dienen en dat mogelijkheden slim combineert.

De VVD staat voor ‘financieel droge voeten’: een gezonde en stabiele financiële 
huishouding. Het maken van schulden zonder dat deze vallen te rechtvaardigen 
omwille van, voor de langere termijn, renderende investeringen, past niet bij een 
waterschap. Uiteindelijk zal de rente die met deze schulden gepaard gaat, moeten 
worden betaald door het heffen van extra belastingen. Nieuwe generaties betalen 
uiteindelijk daarvoor de rekening. 

Het waterschap heeft veel bezittingen, zoals dijken, sluizen, bruggen, gemalen en 
rioolwaterzuiveringen, die tijdig moeten worden onderhouden en vervangen als dit 
nodig is. Het waterschap maakt daarbij gebruik van de nieuwste technieken, die 
zorgen voor een zuiniger en beter gebruik. En besparen zo belastinggeld.

…waar iedereen meebetaalt en verantwoord met belastinggeld wordt om-
gegaan
 » Er moet een gedegen verhouding zijn tussen de taken van het waterschap en 

de bijdrage die van inwoners en (agrarische) bedrijven wordt gevraagd. Deze 
bijdrage moet eerlijk worden verdeeld tussen iedereen die in een waterschap 
woont of is gevestigd. 

 » Natuurorganisaties betalen mee aan de waterschapstaken, want ook zij 
profiteren van de rol die het waterschap vervult. 

 » Het waterschap moet niet worden gebruikt voor inkomenspolitiek. Kwijtschelding 
van belastingen verzwaart de druk op andere belastingbetalers. Daarom mogen 
belastingen alleen in uitzonderlijke gevallen worden kwijtgescholden. 
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 » Waterschapstaken dienen zonder te veel franje te worden uitgevoerd. Er worden 
geen onzinnige bestedingen gedaan en het mogelijk maken van initiatieven van 
andere overheden, bedrijven of inwoners, tegelijk met investeringen van het 
waterschap, mag niet leiden tot kostenverhoging.

 » Het waterschap moet financieel gezond zijn. Daarbij past een beperkte 
schuldpositie. Wanneer het huishoudboekje niet klopt, betalen nieuwe generaties 
uiteindelijk daarvoor een hogere rekening. 

 » De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen 
jaarlijks eenvoudig inzage 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 wordt het geld 
teruggevorderd. 

…dat in samenwerking krachtig en doelmatig is 
 » Waterschappen horen actief samen te werken met inwoners, bedrijven en 

andere overheden. Met andere overheden kan bijvoorbeeld gezamenlijk worden 
ingekocht. Zo kan het waterschap effectiever en efficiënter werken. 

 » Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Liefst zo min mogelijk. Het 
waterschap neemt zelf direct verantwoordelijkheid voor schades als gevolg van 
werkzaamheden ontstaan.

 » Vanuit de watertaken kan het waterschap meewerken aan het oplossen van 
bredere maatschappelijke vraagstukken rond bodem en klimaat. Te denken valt 
aan de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit 
etc.

 » Publiek-private ontwikkelinitiatieven moeten mogelijk zijn wanneer 
een meerwaarde wordt bereikt door het samenbrengen van kennis en 
kerncompetenties waardoor kwalitatief hoogwaardige resultaten kunnen worden 
geboekt. 
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3. …DAT ER VOOR ONS IS
De VVD wil dat het waterschap er voor u en jou is. 
Maar het waterschap dient ook op een andere manier dienstbaar te zijn. Dat 
begint gewoon met het bieden van een luisterend oor en het verlenen van goede 
dienstverlening. Het waterschap hoort te weten wat er speelt en hierop te anticiperen.   

We verwachten van het waterschap dat het modern is. Ook in de wijze waarop 
het communiceert. Het is vanzelfsprekend dat het waterschap goed bereikbaar is, 
bijvoorbeeld via een toegankelijke website, en toegankelijk is voor digitale diensten. 
Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. 

Het vertrouwen in de democratische rechtstaat en in overheden staat in Nederland 
onder druk. De wederkerigheid tussen waterschap enerzijds en inwoners en 
bedrijven anderzijds, verdient nadrukkelijker de aandacht. Te vaak ervaart de 
inwoner of ondernemer een grote afstand in het denken of doen van het waterschap. 
En dat terwijl alle nieuwe opgaven maken dat we aankomende jaren elkaar keihard 
nodig hebben. Het waterschap moet actief de afstand overbruggen met inwoners en 
bedrijven. Dit moet leiden tot draagvlak in het gebied voor de uitvoering van deze 
opgaven. De VVD wil daarin investeren.

Met de Omgevingswet wordt de rol van de waterschappen steeds meer een 
adviserende en proactieve overheid. Nog duidelijker zal moeten doorklinken: ‘ja, 
mits’, in plaats van nu nog: ‘nee, tenzij’. Het waterschap is een serieuze partner met 
een duidelijke visie op de fysieke leefomgeving en de beperkingen die van water uit 
kunnen gaan. Dit houdt in dat het waterschap actief een adviserende bijdrage levert 
aan de gemeenten en provincies die het tot uitvoering brengen. Boven alles zal 
moeten gelden: geen onnodige regels, en al helemaal geen regels die de landelijke 
of Europese normen overstijgen.

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor, of denken mee over 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. Inwoners en ondernemers beschikken over veel 
kennis van het eigen gebied. Het waterschap dient hen dan ook de benodigde 
ruimte in processen te geven en hun inbreng serieus mee te wegen bij het nemen 
van besluiten. Het is belangrijk dat het waterschap vooraf duidelijk maakt hoe de 
inspraak wordt meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming om teleurstelling bij 
burgers en ondernemers te voorkomen.

…dat onderdeel is van de samenleving
 » Veel Nederlanders vinden de bescherming tegen het water inmiddels 

vanzelfsprekend. Dat is het echter niet! Het waterschap speelt een belangrijke 
rol als het gaat om het delen van kennis en begrip voor de watersituatie in 
Nederland en eventuele nieuwe noodzakelijke maatregelen.

 » Het waterschap is een partner die bijdraagt aan kennisontwikkeling bij 
onderzoeksinstellingen, wetenschappers en het bedrijfsleven. Het toepasbaar 
maken van nieuwe innovatieve technieken ten behoeve van waterbeheer speelt 
daarbij een belangrijke rol.
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 » Het waterschap moet goed voorbereid zijn op zijn taken binnen de Omgevingswet. 
Helder is in kaart gebracht welke watergebiedsplannen op orde zijn, wat in 
uitvoering is en waar inwoners en ondernemers rekening mee kunnen houden.

 » Onze dijken zijn bepalend voor de toeristische aantrekkingskracht en de 
landschapskwaliteit van het rivierengebied. Het waterschap bepaalt mede het 
DNA van het rivierengebied en legt in zijn werk de verantwoordelijkheid die dat 
met zich meebrengt, aansprekend en overtuigend aan de dag.   

 » Het waterschap kent veel cultureel erfgoed, soms zelfs van wereldniveau zoals 
Kinderdijk bij het Waterschap Rivierenland, dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst 
prijkt. Hiermee moet met groot respect en visie worden omgegaan.

 » Het waterschap communiceert helder en begrijpelijk. 
 » Voor het contact met de inwoners en bedrijven past het waterschap ook zoveel 

mogelijk vooruitstrevende digitale mogelijkheden toe. Sociale media worden 
ingezet om inwoners actief te informeren over actuele zaken. Het waterschap 
zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk is wat zijn rol en functie is en waarom 
iets wordt gedaan.

… dat luistert naar de omgeving
 » Het waterschap moet goed benaderbaar zijn. Voor ondernemers of 

belanghebbenden bij projecten moet er een deskundig aanspreekpunt zijn.   
 » Draagvlak creëren is noodzakelijk. Bij dijkversterkingsprojecten en 

watergebiedsplannen denken inwoners mee. Het moet vooraf duidelijk zijn 
wie wanneer waarover beslist, wat de ruimte is om mee te denken, en wat het 
waterschap met de ideeën van de omgeving doet. 

…waar ondernemers ruimte krijgen
 » Agrarische bedrijven, de binnenvaart en de waterrecreatie 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 agrarische sector verdient onze waardering. Deze sector moet verantwoord 
kunnen blijven ondernemen, zeker waar agrariërs het duurzame voorbeeld 
geven. 

 » Het waterschap geeft ondernemers de ruimte. Duidelijke én begrijpelijke regels 
helpen ondernemers daarbij. Het waterschap moet geen hogere eisen stellen 
dan wordt opgelegd door de landelijke of Europese wet- en regelgeving. 

 » In heel Nederland zou op een uniforme en betrouwbare manier milieuresultaten 
moeten worden gemonitord. Dat is helaas nog niet het geval.

…waar initiatief wordt beloond
 » Het waterschap staat open voor initiatieven van inwoners, bedrijven en 

ketenpartners. Waar mogelijk verlenen we medewerking. Bijvoorbeeld door 
hieraan de benodigde ruimte in processen toe te kennen en belang te hechten 
bij het nemen van besluiten. 

 » Initiatieven die in het teken staan van bevordering van toekomstbestendig 
waterbeheer en/of waterbewustzijn in de omgeving van het waterschap kunnen 
een beroep doen op ondersteuning door het waterschap. 
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4. …DAT KLAAR IS VOOR DE VOLGENDE GENERATIES
De OESO ziet het Nederlandse waterbeheer als ‘wereldwijde referentie’ en de 
waterschappen als de ruggengraat van het Nederlandse waterbeheer. Daar mogen 
we trots op zijn! 

De omgeving waarbinnen het waterschap opereert, verandert wel in een rap tempo. 
Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen om te zorgen dat het klimaat 
niet verder verslechtert, en we beter met de klimaatextremen omgaan. Deze 
uitdagingen vragen ook om aanscherping van het waterbeheer. Duidelijk is dat 
het waterschap een leidende rol speelt bij de te verwachten opgaven die hiermee 
verband houden. We nemen nu beslissingen voor de welvaart en het welzijn van 
volgende generaties. Het waterschap kan het niet alleen en daarom is het belangrijk 
dat het waterbewustzijn van eenieder op peil is en blijft. Nu en later voor de volgende 
generaties.

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

De VVD wil dat de waterschappen welwillend staan tegenover nieuwe vormen van 
energieopwekking; ze passen nieuwe methodes toe en denken mee. Een goed 
voorbeeld is de nieuwbouw van slibvergistingsinstallaties op de rioolwaterzuivering 
in Nijmegen, Tiel en Sleeuwijk, zodat biogas kan worden geproduceerd uit rioolslib. 
Nieuwe kansen doen zich voor door duurzame warmte en koude aan het oppervlakte- 
of afvalwater te onttrekken (thermische energie). Ook hierbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor het waterschap, soms als initiatiefnemer, soms als faciliterende 
partner. 

Lasten die gepaard gaan met klimaatadaptatie en de energietransitie worden niet 
doorgeschoven naar onze kinderen. Eigen rotzooi opruimen is een heel liberaal 
standpunt.

…dat vooruitstrevend is
 » Het waterschap zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat 

persoonsinformatie altijd beveiligd en de privacy gewaarborgd is. 
 » Het waterschap zet zich 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 graag uitvoeren met het Nederlandse bedrijfsleven, zodat 
die 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.

…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 belangen 
van inwoners en ondernemers staat voorop. Duurzaamheid biedt ook kansen 
voor verdere economische ontwikkeling.
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 » Deze transitie vraagt wel om realisme! Een gedegen kosten-batenafweging 
blijft leidend met focus op een haalbare terugverdientijd en inpasbaarheid in de 
omgeving.

 » Het is belangrijk om zuinig om te gaan met energie en met water, en om goed 
om te gaan met het milieu. Dit is onze verantwoordelijkheid en het is bovendien 
van belang voor onze volgende generaties. 

 » Waterschappen hebben veel grond en oppervlaktewater in bezit. Dat brengt 
verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen in het kader van milieuhygiëne 
en de energietransitie, maar ook als het gaat om ecologie, landschapskwaliteit 
en biodiversiteit.
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Bijlage: Introductie van het Waterschap Rivieren-
land: Mooi maar kwetsbaar
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