




Een waterschap zorgt voor veiligheid, genoeg en 
schoon water. Overstromingen voorkomen is vanouds 
de belangrijkste taak, maar daar komt inspelen op 
droogte en extremen als even belangrijke nieuwe taak 
bij. Dat zijn de functionele taken van het waterschap, en 
wij willen die uitvoeren volgens onze sociaal-democrati-
sche principes.

Nieuwe plannen kosten geld. De PvdA wil dat de vervui-
ler/veroorzaker/verzoeker betaalt. Wij gaan uit van een 
eerlijke verdeling van lusten en lasten voor iedereen. 
De kwijtschelding voor de lagere inkomens willen we 
uitbreiden tot 130% van de bijstandsnorm. 

Voor de PvdA is maatschappelijk verantwoord onder-
nemen het uitgangspunt. Het waterschap moet bij ieder 
project zorgen voor werk, ook voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Alles wat het waterschap 
LQNRRSW��YDQ�FRPSXWHUV�WRW�DXWR·V��ZLOOHQ�ZLM�RS�EDVLV�
van duurzame en sociale principes.

We willen een democratisch gecontroleerd bestuur, 
want de belangen en bedragen waar het waterschap 
over gaat, zijn groot. In totaal besteden we jaarlijks 
]R·Q�½�����PLOMRHQ�DDQ�YHLOLJKHLG�HQ�KHW�VFKRRQPDNHQ�
van ons water. Het waterpeil zo beheren dat ons land 
EHZRRQ��HQ�EHZHUNEDDU�EOLMIW��NRVW�QRJ�HHQV�½����POQ��
Met een groene, dus natte natuur erbij als het aan de 
PvdA ligt.

Speerpunten voor de PvdA bij zijn: 
•   ROOD GEZICHT: ROOD GEZICHT: solidariteit bij lusten en lasten, de 
veroorzaker betaalt, belangen afwegen
•   GROEN KARAKTER: GROEN KARAKTER: 
 •   duurzaamheid:  energieneutraal en op weg naar  
   100% circulariteit
 •   natuur in stad en land, dus voldoende schoon  
� ZDWHU�HQ�EORHPULMNH�GLMNHQ��ZDQGHO��HQ�ÀHWVSDGHQ��
 langs sloten en rivieren, diervriendelijke inrichting  
 en beheer
•   BLAUWE AANPAK: BLAUWE AANPAK: 
 •   meer water en groen in stedelijk gebied: 
 •   schoon zwemwater, waterberging en doorstro 
 ming, geen blauwalg of hittestress.



Sommigen zeggen dat het waterschap geen politiek 
hoort te bedrijven, omdat  “er niet zoiets bestaat  als 
een linkse of rechtse dijk”. Wij benaderen dat anders en 
baseren dat op de volgende principes.

SOLIDARITEIT
Voor de PvdA is solidariteit het allesbepalende uit-
gangspunt. We hebben niet alleen oog voor mensen die 
KHW�LQ�ÀQDQFLsOH�]LQ�PRHLOLMN�KHEEHQ��PDDU�ZH�KHEEHQ�
het ook over solidariteit met de komende generaties. 
Duurzaamheid is leidend om voor volgende generaties 
een schone en leefbare aarde achter te laten. 

DE STERKSTE SCHOUDERS DRAGEN 
DE ZWAARSTE LASTEN
Voor mensen met een smalle portemonnee zijn de 
waterschapslasten soms een te zware last. Vandaar dat 
kwijtschelding van deze lasten volkomen op zijn plaats 
is. Die kwijtschelding moet blijven, er zijn helaas par-
WLMHQ�GLH�¶HP�DI�ZLOOHQ�VFKDIIHQ��:LM�]LHQ�NZLMWVFKHOGLQJ�
als een rechtvaardige verdeling van lasten, de sterkere 
schouders dragen iets meer. Afschaffen van kwijtschel-
ding is asociaal.

IEDEREEN HEEFT INSPRAAK 
Alle inwoners betalen waterschapsbelasting, dus ieder-
een mag meepraten waar dat geld aan wordt besteed. 
Zo werkt onze parlementaire democratie. 

DIENSTBARE OPSTELLING
De belastingbetaler moet kunnen snappen wat de over-
heid aan activiteiten verricht, en hoe, waarom en wan-
neer. Een heldere communicatie is daarbij van belang. 
Geen bureaucratie, met bewoners en initiatiefnemers 
meedenken is een must. 

EERLIJK WERK
Het waterschap zorgt voor eerlijk werk, met een goede 
CAO, geen constructies vol uitbuiting en onzekerheid. 
Of dat nou gaat om eigen medewerkers, bedrijven 
waarmee het waterschap samenwerkt, of ZZPers die 
opdrachten uitvoeren. 



waarmee het waterschap samenwerkt, of ZZPers die 
opdrachten uitvoeren. 

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Solidariteit gaat over grenzen heen. Voor veel mensen 
in andere landen is water een probleem: of ze hebben 
last van overstromingen of er is te weinig water of ze 
hebben een probleem met teveel verontreinigd water. 
Net als hier eigenlijk. 

GERICHT OP DE LANGE TERMIJN
Zonder leefbare aarde geen menselijk bestaan. De 
PvdA denkt altijd aan de gevolgen van ons handelen 
voor onze kinderen en kleinkinderen. 

AFWEGING VAN BELANGEN
Landbouw is de basis van onze voedselvoorziening, 
maar de intensieve veeteelt is een industrie gericht op 
export en heeft niet zoveel met landbouw te maken, 
behalve dat het grote gebieden gebruikt en hoge eisen 
stelt aan grondwaterstand vroeg in het voorjaar. De 
individuele bedrijfsbelangen zijn groot, de afhankelijk-
heid van banken en groothandels ook. De PvdA pleit 
voor een vermindering van de veestapel met een goed 
lange-termijn perspectief voor de boerenbedrijven in 
ons gebied. Wij noemen dit hier, omdat een groot deel 
van het waterpeilbeheer in ons gebied is afgestemd 
op de belangen van deze bedrijven. Het belang van 
deze bedrijven is echter slechts één belang, waterpeil-
verlaging in het voorjaar heeft grote gevolgen voor de 
watervoorraad in de zomer, funderingen van huizen en 
voor natte natuur zoals veengebieden, en dat zijn alge-
mene lange-termijn belangen van iedereen. Wij pleiten 
daarom voor een eerlijke afweging van belangen bij het 
waterpeil.

WATER ALS BASIS VOOR 
RUIMTELIJKE ORDENING
Water moet weer de basis worden van de ruimtelijke 
ordening. Bouwen is lang niet overal een goed idee; 
in plaats van zoals voorheen achteraf te faciliteren dat 
nieuwe bewoners toch droge voeten houden – alles is 
immers technisch mogelijk – willen wij dat het water-
schap bij de planning een sturende rol krijgt en aan-
geeft waar bouwen een slecht idee is. 



VERVUILER/VEROORZAKER / 
AANVRAGER BETAALT
De PvdA is scherp op zaken als mestfraude, lozingen, 
drugsafval en vervuiling en wil stevige controles. Wij 
vinden dat regels voor iedereen hetzelfde moeten zijn, 
zowel voor eigenaars van trekkers-met-grote-wielen als 
YRRU�ÀHWVHUV�HQ�ZDQGHODDUV�GLH�WURHS�DFKWHUODWHQ�ODQJV�
wandelpaden. De handhavers van het waterschap zijn 
onze ogen en oren in het veld en verdienen onze steun. 
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Zoals je van de PvdA mag verwachten, vinden wij dat 
de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dra-
gen. De waterschapsbelasting schelden wij daarom 
kwijt voor de laagste inkomens waarbij wij verder willen 
gaan dan de regels in ons waterschap nu zijn en willen 
aansluiten op de landelijke mogelijkheden.  

Bij een eerlijke lastenverdeling hoort ook het uitgangs-
punt dat de veroorzaker van vervuiling betaalt. Dat 
vinden wij niet meer dan rechtvaardig. 

DUS:
• De PvdA wil een ruimere kwijtschelding dan nu het 
geval is; wij willen aansluiten bij landelijke regelgeving, 
terwijl ons waterschap nu een eigen koers vaart. 
• We willen de verdeling van de tarieven voor gebouwd 
(= burgers) en ongebouwd (= boeren) rechtvaardiger. 
Op dit moment brengen de burgers ongeveer 80% van 
de waterschapsbijdragen op; dat moet en kan minder.
• We willen een tariefstelling waarin goed gedrag van 
bewoners en ondernemers wordt beloond. In dat kader 
past bijvoorbeeld een belastingverlaging voor mensen 
die hun regenwater afkoppelen van het riool en voor 
boeren die het waterpeil verhogen.
• Voor het verrichten van diensten en voor het verlenen 
van vergunningen willen wij dat het waterschap een 
kostendekkend tarief in rekening brengt.
��'H�]XLYHULQJVKHIÀQJ�NDQ�UHFKWYDDUGLJHU��:H�ZLOOHQ�
tussen het tarief voor eenpersoonshuishouden en 
meerpersoonshuishouden, een nieuw tarief invoeren 
voor tweepersoonshuishoudens. Nu betalen huishou-
dens met twee personen evenveel als een huishouden 
met 3, 4 of meer mensen.

ONS PLAN voor 
EERLIJKE LASTEN-
VERDELING:
• Een ruimere kwijtschel-
ding dan nu het geval is.

• We willen de verdeling 
van de tarieven voor ge-
bouwd (= burgers) en 
ongebouwd (= boeren) 
rechtvaardiger. 

• We willen een tariefstel-
ling waarin goed gedrag 
van bewoners en onderne-
mers wordt beloond. 

• Het waterschap brengt 
een kostendekkend tarief 
in rekening brengt.

• Een nieuw tarief invoeren 
voor tweepersoonshuis-
houdens. 
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De PvdA weet dat plannen beter worden als mensen 
mee mogen denken, wat vanouds bij waterschappen en 
Rijkswaterstaat niet de gewoonte was. Het waterschap 
zit hier nog in de leerfase. 

DUS:
• De PvdA wil dat het waterschap bij alle plannen vroeg-
tijdig van gedachten wisselt met omwonenden. Doel 
KLHUELM�LV�WZHHULFKWLQJVYHUNHHU�HQ�QLHW�DOOHHQ�LGHHsQ�
ophalen (en tijd vragen van meedenkers) en daar dan 
niets mee doen. 
• In iedere gemeente willen wij een waterloket van ge-
meente en waterschap waar elke inwoner met vragen 
en klachten terecht kan. 

ONS PLAN voor 
INSPRAAK:
• Plannen worden beter 
worden als mensen mee 
mogen denken
. 
• Vroegtijdig van gedach-
ten wisselt met omwonen-
den. 

• In iedere gemeente wil-
len wij een waterloket waar 
elke inwoner met vragen 
en klachten terecht kan. 
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Veiligheid is de eerste en belangrijkste taak van de 
waterschappen en dat doen ze door goed beheer van 
dijken. Daarbij heeft de PvdA recreatie en biodiversiteit 
als nevendoelen. Een rode dijk is groen.

DUS:
• De PvdA versterkt dijken altijd met een zorgvuldige 
inpassing in het landschap en met respect voor cultuur-
historische elementen. Omwonenden betrekken we in 
een vroeg stadium bij de plannen waarbij ze echt mo-
gen meedenken aan oplossingen. 
• We stellen dijken waar mogelijk open voor wandelaars 
HQ�ÀHWVHUV��$XWR·V�HQ�PRWRUHQ�ZRUGHQ�]RYHHO�PRJHOLMN�
geweerd.
• We stimuleren dijken die sterk zijn, mooi zijn en tege-
lijk bijdragen aan de biodiversiteit. Dat zijn bloemrijke 
dijken, die volgens een natuurinclusief beheerplan on-
derhouden en gemaaid worden.
• We willen dat het waterschap voorop loopt bij het ont-
wikkelen en gebruiken van duurzame innovatieve tech-
nieken. Zo willen we waar mogelijk overstappen van 
plastic geotextiel naar natuurlijk geotextiel van bijvoor-
beeld jute en hennep. We zijn immers voor een totale 
verwijdering van plastic uit het milieu.

ONS PLAN voor de
DIJKEN:
• Veiligheid is de eerste en 
belangrijkste taak van de 
waterschappen 

• Goed beheer van dijken. 

• Versterken van dijken 
altijd met een zorgvuldige 
inpassing in het landschap 
en met respect voor cul-
tuurhistorische elementen. 

• Omwonenden betrekken 
we bij de plannen.
 
• We stellen dijken waar 
mogelijk open voor wande-
MBBST�FO�mFUTFST��

• We stimuleren dijken 
die sterk zijn, mooi zijn en 
tegelijk bijdragen aan de 
biodiversiteit. 

• We willen dat het water-
schap voorop loopt bij het 
ontwikkelen en gebruiken 
van duurzame innovatieve 
technieken. 
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Van oudsher is het waterbeheer in Nederland gericht op 
snel afvoeren van het teveel aan water. Nu er jaarlijks 
perioden zijn waarin zelfs een natte delta als Nederland 
met droogte te kampen heeft, wil de PvdA dat het wa-
terschap zich ontwikkelt tot de organisatie die ook op 
het gebied van droogtebestrijding toonaangevend is. 
Proactief – wat te doen in tijden van droogte – en pre-
ventief – wat te doen om droogte te voorkomen. 

DUS:
• Om in droge zomers voldoende water te hebben en 
om onze grondwatervoorraad niet verder uit te putten, 
wil de PvdA in de winter water vasthouden en opslaan. 
• Wij hebben het geluk dat in ons waterschap twee 
uitgestrekte bufferzones hebben: de uiterwaarden langs 
de Nederrijn en IJssel. De PvdA wil dat deze zones in 
de winter volop gebruikt worden om water op te slaan 
gedurende een zo lang mogelijke periode om zodoende 
de grondwaterbel onder Nederland aan te vullen. Op dit 
moment worden de bufferperiodes nog zo kort mogelijk 
gehouden en zodra het kan worden de uiterwaarden 
weer leeggemaakt vanwege landbouwbelangen. Hier 
willen we vanaf.
• Maar water dat valt op ons eigen gebied is voor 
ons gebied verloren zodra het de IJssel of de Rijn in 
stroomt. Dat water willen we vasthouden om te voorko-
men dat het wegstroomt. In de lagere gebieden zoals 
Gelderse Vallei, IJsselvallei en het kleine dal van de 
Leuvensumsebeek zullen inwoners (boeren, recrean-
ten, omwonenden) in de winter natte voeten moeten 
accepteren zodat water langzaam kan inzakken in de 
bodem en zo behouden blijft als buffer voor de droge 
zomer. 
• Daarnaast willen we bufferzones hoog op de Veluwe 
en de Utrechtse Heuvelrug om de grondwaterbellen 
onder deze gebieden aan te vullen. De Harderwijker-
weg langs park De Hoge Veluwe stond tot eind 20ste 
eeuw nog regelmatig onder water en het hooggelegen 
Deelense veld in dat park was vroeger een uitgestrekt 
nat gebied met hoogveen: wij willen dat het dat weer 
wordt en dat kan.

ONS PLAN voor 
WATEROPSLAG IN DE 
WINTER:
• Het waterschap zich ont-
wikkelt tot de organisatie 
die ook op het gebied van 
droogtebestrijding toon-
aangevend is. 

• In de winter water vast-
houden en opslaan. 

• De bufferperiodes wor-
den nu nog zo kort moge-
lijk gehouden en zodra het 
kan worden de uiterwaar-
den weer leeggemaakt 
vanwege landbouwbelan-
gen. Hier willen we vanaf.

• In de lagere gebieden 
zullen inwoners in de win-
ter natte voeten moeten 
accepteren zodat water 
langzaam kan inzakken in 
de bodem en zo behou-
den blijft als buffer voor de 
droge zomer. 

• Bufferzones hoog op de 
Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug om de grond-
waterbellen onder deze 
gebieden aan te vullen. 

• Veelgebruikers van 
grondwater stoppen met 
het onttrekken van miljoe-
nen kubieke meters grond-
water. 

• Het waterschap ook in-
vloed heeft in de hoeveel-
heid water die onttrokken 
wordt uit kleinere ondiepe 
putten.  
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• We willen dat veelgebruikers van grondwater, zoals 
Vitens, Parenco in Bennekom en Riedel in Ede stop-
pen met het onttrekken van miljoenen kubieke meters 
grondwater. Parenco zit notabene aan de Rijn en zou 
best kunnen overstappen op Rijnwater. Onderzoek 
heeft vastgesteld dat drinkwater met veel minder scha-
de voor natuur beter van onder de laagliggende Betu-
we onttrokken kan worden dat immers toch al bemaald 
wordt.
• Wij willen dat het waterschap ook invloed heeft in 
de hoeveelheid water die onttrokken wordt uit kleine-
UH�RQGLHSH�SXWWHQ��0HQVHQ�GLH�]R·Q�SXW�ZLOOHQ�PDNHQ��
moeten daarbij nu alleen een melding doen bij het wa-
WHUVFKDS��HQ�GDDUQD�VWDDW�KHQ�YULM�RP�RQEHSHUNW�XLW�]R·Q�
put onttrekken. In de afgelopen droge jaren is het aantal 
putten echter sterk uitgebreid, en bovendien naar ver-
wachting ook de hoeveelheid water die uit een put ont-
trokken wordt. Het waterschap heeft daar nu geen notie 
van, en dat willen wij veranderen.
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Groen en blauw zijn belangrijk in de stad. Groene wij-
ken met open water blijven in de zomer immers koeler 
en vangen bovendien beter wateroverlast op. Met name 
dichtbebouwde stadswijken met veel steenoppervlak 
zijn vatbaar voor hitte.

DUS:
• De PvdA wil dat het waterschap zijn expertise inzet 
om gemeenten te helpen het probleem van de hitte in 
versteende wijken voortvarend aan te pakken door het 
vergroenen en verblauwen van de openbare ruimte. Bo-
vendien matigt het de pieken in de regenafvoer.
• Ook in de bebouwde kom willen wij regenwater zoveel 
mogelijk vasthouden in piekbergingen op pleinen, groe-
ne wadis, vijvers, stedelijke beken en grachten.
• Wij willen dat het waterschap de gemeenten bijstaat 
bij een slimme ruimtelijke ordening in de bebouwde 
kom waarbij regenwater zoveel mogelijk wegzakt in de 
grond – bijvoorbeeld door halfbestrating of waterdoorla-
tende bestrating waar dat kan. Regenwater hoort niet in 
het riool.
• Tenslotte willen wij dat het waterschap gemeenten 
bijstaat in het openmaken van vroegere beken.
• Om blauwalg tegen te gaan willen wij dat het water-
schap de gemeenten bijstaat om doorstroming in grach-
ten en stedelijke beken te bevorderen. 
• Wij willen dat het waterschap gemeenten stimuleert 
om samen met stadsbewoners wijkwaterplannen op te 
stellen.
• Wij willen dat men ook in de stad van water kunnen 
genieten. Wij willen dat oevers van vijvers en beken in 
parken zo worden ingericht dat het recreatie stimuleert 
– niet meteen om overal te kunnen zwemmen, maar 
door het maken van ligweides bijvoorbeeld.

ONS PLAN voor 
WATER IN DE STAD
• Het waterschap moet zijn 
expertise inzetten om ge-
meenten te helpen met het 
vergroenen en verblauwen 
van de openbare ruimte. 

• Ook in de bebouwde 
kom willen wij dat regen-
water zoveel mogelijk vast-
houden wordt in piekber-
gingen.

• Het waterschap de ge-
meenten bijstaat bij een 
slimme ruimtelijke orde-
ning in de bebouwde kom 
waarbij regenwater zoveel 
mogelijk wegzakt in de 
grond 

• Het waterschap gemeen-
ten bijstaat in het openma-
ken van vroegere beken.

• Het waterschap gaat de 
gemeenten bijstaan om 
doorstroming in grachten 
en stedelijke beken te be-
vorderen. 

• Stimuleren om samen 
met stadsbewoners wijk-
waterplannen op te stellen.

• Oevers van vijvers en 
beken in parken zo worden 
ingericht dat het recreatie 
stimuleert.
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De waterbehoefte van landbouw en natuur staat in veel 
gebieden op gespannen voet, en omdat het waterschap 
vanouds veel waarde hechtte aan de landbouwbelan-
gen boven die van natuur, vist de natuur nogal eens 
achter het net. Maar gezonde natuur is in ons aller 
belang, en dat geldt slechts deels voor de landbouw – 
akkerbouw wel natuurlijk, veeteelt minder. 

DUS:
• De PvdA wil dat de functie van een gebied afhangt 
van het waterpeil in een gebied, en niet zoals het van-
ouds is, dat het waterpeil de functie volgt. Dat betekent 
dat wij af willen van het idee dat alles overal moet kun-
nen. Dit kan een omslag betekenen voor de landbouw 
in natte gebieden, namelijk meer natte teelt.

ONS PLAN voor
WATER VOOR LAND-
BOUW EN NATUUR
• Gezonde natuur is in ons 
aller belang.

• De functie van een ge-
bied afhangt van het wa-
terpeil in een gebied.
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Water stroomt van boven naar bene
den, en wat dat betreft heeft Waterschap Vallei en 
Veluwe twee unieke gebieden in zijn beheergebied: 
de Utrechtse Heuvelrug tot aan de waterscheiding bo-
venop en de Veluwe helemaal. Dit zijn zelfstandige 
¶JHEHUJWHQ·�]RQGHU�PRJHOLMNKHLG�YDQ�DDQYRHU�YDQ�ZD-
ter van elders. De Alpen in het klein. In lage gebieden 
zoals de IJsselvallei en Gelderse Vallei kan het water-
schap zo nodig water aanvoeren, maar in hoge gebie-
den kan dat niet. We zien dat deze hoge heuvels kwets-
baar zijn bij langdurige droogte. 

DUS:
• De PvdA wil hoge prioriteit in een droge periode voor 
het watervoerend houden van opgeleide sprengenbe-
ken die – vaak met grote langjarige inzet van veel vrij-
willigers – worden onderhouden en met leem bekleed. 
In een uitgedroogde beleemde beek gaat de leemlaag 
stuk, waarna al het werk voor niets is geweest. 
• Daarnaast willen we bufferzones hoog op de Veluwe 
en de Utrechtse Heuvelrug om de grondwaterbellen 
onder deze gebieden in de winter aan te vullen.
• We willen dat de grote grondwateronttrekkingen onder 
de Veluwe stoppen.

ONS PLAN voor
WATER IN DE HOGE 
GEBIEDEN
• Hoge prioriteit in een 
droge periode voor het 
watervoerend houden van 
opgeleide sprengenbeken 
die worden onderhouden 
en met leem bekleed.

• Bufferzones hoog op de 
Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug om de grond-
waterbellen onder deze 
gebieden in de winter aan 
te vullen.

• Grote grondwateronttrek-
kingen onder de Veluwe 
stoppen.
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ONS PLAN voor de 
DIEREN:
• Bij elke renovatie komt 
een nieuw plan die reke-
ning houdt met dieren.

• De insectenstand verbe-
teren door de honderden 
kilometers dijk en water-
kanten optimaal voor in-
secten in te richten en te 
beheren. 

• Sloten zo uitbaggeren 
dat leven in en op de oe-
vers langs de sloot wordt 
gespaard.  

• Waar mogelijk de bever 
de ruimte geven, en waar 
dat vanwege de veiligheid 
echt niet mogelijk is, willen 
we een bevervriendelijke 
oplossing.
 
• In tijden van droogte wil-
len we dat het waterschap 
zich volop inzet om vissen 
te redden.

Veel maatregelen die mensen nemen bij de inrichting 
en ontsluiting van het eigen leefgebied vallen slecht uit 
voor dieren: door stuwen en gemalen worden paaige-
bieden voor vissen onbereikbaar; door stevige rechte 
oevers kunnen eenden en andere vogels niet tegen de 
oever opklimmen; door het maken van een weg wordt 
HHQ�YHUELQGLQJV]RQH�YRRU�UHHsQ�DIJHVORWHQ��'H�3YG$�LV�
er ook voor de dieren. 

DUS: 
• De PvdA houdt bij elke renovatie en nieuw plan reke-
ning met dieren: vistrappen, visliften, diervriendelijke 
oevers voor eendjes en andere vogels, paaiplaatsen, 
drinkmogelijkheden voor grotere dieren, ecoduikers.
• We willen de insectenstand verbeteren door de hon-
derden kilometers dijk en waterkanten optimaal voor 
insecten in te richten en te beheren. 
• We willen sloten zo uitbaggeren dat leven in en op de 
oevers langs de sloot wordt gespaard.  
• Bevers werken het waterschap nogal eens tegen met 
hun gegraaf in dijken en eigenzinnige aanleg van zelf-
gemaakte dammen. Wij willen waar mogelijk de bever 
de ruimte geven, en waar dat vanwege de veiligheid 
echt niet mogelijk is, willen we een bevervriendelijke op-
lossing die niet verder mag gaan dan voor de veiligheid 
noodzakelijk is. 
• In tijden van droogte willen we dat het waterschap 
zich volop inzet om vissen te redden.
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ONS PLAN tegen 
INVASIEVE EXOTEN:
• De beverrat en muskus-
rat zo diervriendelijk moge-
lijk vangen en doden. 

• Andere invasieve exoti-
sche dieren willen we ook 
zo diervriendelijk mogelijk 
bestrijden.

• We willen dat het water-
schap intensief exotische 
planten bestrijdt zowel in 
het water als ook op de 
oevers. 

 
Waterschappen hebben al lang van doen met invasieve 
exoten – zowel planten als dieren: muskusrat, grote 
waternavel en waterteunisbloem in het water, Japanse 
duizendknoop en reuzenbalsemien op de oevers en 
ga zo maar door: de lijst is lang. In de wet staat welke 
soorten het waterschap verplicht moet bestrijden, zoals 
de muskusrat, Amerikaanse rivierkreeft, beverrat en ook 
planten zoals de grote waternavel en waterteunisbloem. 

DUS:
• De PvdA wil de beverrat en muskusrat – invasieve 
exoten die zijn ingevoerd door de bontindustrie en zijn 
verwilderd – zo diervriendelijk mogelijk vangen en do-
den. 
• Andere invasieve exotische dieren die het waterschap 
moet bestrijden zoals de Amerikaanse rivierkreeft, wil-
len we ook zo diervriendelijk mogelijk bestrijden.
• We willen dat het waterschap intensief exotische plan-
ten bestrijdt zowel in het water als ook op de oevers. 
Op veel plekken rukt de reuzenberenklauw op waar 
mensen allergisch op reageren, en wat dus recreatie 
langs het water hindert.
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ONS PLAN voor 
RECREATIE:
• Recreatie in, op en langs 
water geen luxe meer 
maar basisvoorwaarde. 

• Het aantal zwemlocaties 
uitbreiden. Het waterschap 
zorgt daar voor gezond 
zwemwater.

• Alle dijken en schouwpa-
den langs beken en we-
teringen toegankelijk zijn 
voor wandelaars. 

• Langs grotere beken en 
kanalen willen we meer 
recreatiemogelijkheden.

• Vissers zijn de ogen en 
de oren langs het water: 
daarom intensief samen-
werken met de Sportvis-
sersbond en meer visplek-
ken aanleggen. 

•Visvriendelijk vissen en 
niet met lood.

• Varen met luchtvervuilen-
de en lawaaierige boten 
ontmoedigen of verbieden. 

• Meer laadvoorzieningen 
voor elektrische boten.

• Kanoërs zoveel mogelijk 
water open stellen en hin-
dernissen wegnemen.

Zeker nu steden voller worden en zomers heter en dro-
ger, is recreatie in, op en langs water geen luxe meer 
maar basisvoorwaarde. 

DUS:
• De PvdA wil het aantal zwemlocaties uitbreiden. Het 
waterschap zorgt daar voor gezond zwemwater.
• We willen dat alle dijken en schouwpaden langs beken 
en weteringen toegankelijk zijn voor wandelaars. 
• Langs grotere beken en kanalen willen we meer recre-
atiemogelijkheden zoals strandjes, banken, ligweides 
en picknickplaatsen.
• Vissers zijn de ogen en de oren langs het water: zij 
hebben meestal als eerste door als er iets mis is. Wij 
willen dat het waterschap intensief samenwerkt met de 
Sportvissersbond en meer visplekken aanleggen. Wel 
stellen we daarbij als voorwaarde dat visvriendelijk ge-
vist moet worden en niet met lood.
• We willen varen met luchtvervuilende en lawaaierige 
boten ontmoedigen of verbieden. We willen daarom 
meer laadvoorzieningen voor elektrische boten.
��:H�ZLOOHQ�YRRU�NDQRsUV�]RYHHO�PRJHOLMN�ZDWHU�RSHQ�
stellen en hindernissen wegnemen.
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ONS PLAN voor 
WATERBEWUSTZIJN:
• Iinwoners weer beseffen 
hoe fundamenteel water is 
in ons leven in Nederland.

• Meer voorlichting voor 
scholieren en studenten 
over water.

• Meer open dagen en 
rondleidingen rond water-
beheer en waterzuivering. 

• Bij de uitvoering van 
plannen en renovaties wil-
len wij standaard een open 
dag voor omwonenden.

• We willen het watererf-
goed meer onder de aan-
dacht brengen. 

• Op relevante plekken wil-
len wij informatieborden. 

• Meer digitale informatie 
over waterbeheer en wate-
rerfgoed. 

De Nederlandse cultuur en geschiedenis zijn verweven 
met het water. Nederlanders leven immers in de laag 
liggende delta van de Rijn en de Maas en met hoog-
waardige kennis is die natte delta zo goed bewoonbaar 
gemaakt dat inwoners tegenwoordig nauwelijks meer 
beseffen hoe belangrijk de rol van het waterschap is. 
Men zegt wel eens dat het waterschap pas in beeld 
komt bij een ramp, maar die zijn er (gelukkig) bijna 
nooit. De PvdA wil dat inwoners weer beseffen hoe fun-
damenteel water is in ons leven in Nederland.

DUS:
• De PvdA wil meer voorlichting voor scholieren en stu-
denten over water.
• We willen meer open dagen en rondleidingen rond 
waterbeheer en waterzuivering. Bij de uitvoering van 
plannen en renovaties willen wij standaard een open 
dag voor omwonenden.
• We willen het watererfgoed meer onder de aandacht 
brengen: ons waterschap ligt vol getuigenissen van ons 
(oude en recente) waterverleden, zoals polders, kana-
len, wielen, dijken, sluizen, gemalen, stuwen, sprengen, 
irrigatiesystemen, vistrappen en watermolens. Lang niet 
alles is beschermd via de monumentenstatus, maar al 
deze dingen tonen ons rijke verleden en heden. 
• Op relevante plekken willen wij informatieborden. Ook 
willen we meer digitale informatie over waterbeheer en 
watererfgoed. 
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ONS PLAN voor 
SCHOON WATER:
• De chemische en bio-
logische doelen uit de 
KaderRichtlijn Water vóór 
2027 gehaald zijn.

• Schoonmaak bij de bron. 

• Een verbod op het ge-
bruik van glyfosaat.

• Het schone water dat uit 
de rioolzuiveringsinstal-
laties komt, terug in ons 
systeem gaat. 

• De rioolzuiveringsin-
stallaties zoveel mogelijk 
grondstoffen uit het afval-
water worden gehaald. 

• Rioolwaterzuiveringen 
moeten voorop lopen met 
het verwijderen van micr-
oplastics en andere stof-
fen. 

• Strengere beperkingen 
voor overstorten bij hoos-
buien waarbij rioolwater 
direct in ons oppervlakte-
water komt. 

Het water dat in onze rivieren en kanalen stroomt, is de 
laatste jaren steeds schoner geworden als je het ver-
JHOLMNW�PHW����MDDU�JHOHGHQ��0DDU�ZH�]LMQ�HU�QRJ�QLHW��
Slechts een paar procent van ons oppervlaktewater 
voldoet aan de norm.

DUS:
• De PvdA wil dat de chemische en biologische doelen 
uit de KaderRichtlijn Water vóór 2027 gehaald zijn.
• We willen schoonmaak bij de bron. Medicijnresten, 
hormonen, microplastics en frituurolie horen niet in het 
riool, net zomin als bijvoorbeeld herbiciden, pesticiden 
en meststoffen. 
• We willen een verbod op het gebruik van glyfosaat.
• We willen dat het schone water dat uit de rioolzuive-
ringsinstallaties komt, terug in ons systeem gaat. Op dit 
moment laat de wet dat nog niet toe: het moet zo snel 
mogelijk afgevoerd worden naar de Noordzee, maar dat 
water is hartstikke schoon!
• We willen dat bij de rioolzuiveringsinstallaties zoveel 
mogelijk grondstoffen uit het afvalwater worden ge-
haald. Afval is grondstof.  
• Maar niet al het afval is grondstof; we willen dat riool-
waterzuiveringen voorop lopen met het verwijderen van 
microplastics en andere stoffen. 
• We willen strengere beperkingen voor overstorten bij 
hoosbuien waarbij rioolwater direct in ons oppervlakte-
water komt. 
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ONS PLAN voor 
DUURZAAMHEID EN 
INNOVATIE:
• Dat het waterschap op 
watergebied het voortouw 
neemt om klimaatdoelen, 
energiedoelen en andere 
duurzaamheidsdoelen te 
halen. 

• Stoppen met de afwe-
ging van korte-termijn 
economische belangen 
tegenover lange-termijn 
ecologische belangen. 

• Waar mogelijk bij de 
rioolwaterzuiveringen 
grondstoffen terugwinnen. 

• Bij het oppervlaktewater 
willen we dat het water-
schap innovatieve technie-
ken stimuleert. 
 
• Nog meer energie be-
sparen bij de rioolwaterzui-
veringen en de benodigde 
energie zelf opwekken. 

• Op alle gebouwen van 
het waterschap zonnepa-
nelen.

• Het waterschap in 2050 
volledig circulair opereert. 

• Ons waterschap waar 
mogelijk bijdraagt bij het 
aardgasvrij maken van 
Nederland, door met de 
productie van biogas. 

• Af van geotextiel op 
basis van plastic en waar 
mogelijk overgaan op geo-
textiel op basis van natuur-
lijke materialen. 

De Partij van de Arbeid wil dat het waterschap, een 
hoogwaardig kennisorganisatie bij uitstek, op waterge-
bied het voortouw neemt om klimaatdoelen, energie-
doelen en andere duurzaamheidsdoelen te halen. De 
hele organisatie van het waterschap moet doordrongen 
zijn van het belang van duurzaamheid op elk vlak. De 
PvdA wil kappen met de afweging van korte-termijn 
economische belangen tegenover lange-termijn ecolo-
gische belangen. Ecologische belangen raken ons alle-
maal, en zeker onze kinderen, en zijn dus altijd belang-
rijker dan korte termijn bedrijfsbelangen.

DUS:
• De PvdA wil waar mogelijk bij de rioolwaterzuiveringen 
grondstoffen terugwinnen. Investeren in innovatieve 
technieken is daarbij cruciaal. 
• Ook bij het oppervlaktewater willen we dat het water-
schap innovatieve technieken stimuleert. Bijvoorbeeld 
het opwekken van energie uit warmte van oppervlakte-
water, waterkrachtcentrales bij stuwen en watermolens. 
• We willen nog meer energie besparen bij de rioolwa-
terzuiveringen en de benodigde energie zelf opwekken. 
Zo mogelijk willen we dat de rioolwaterzuiveringen meer 
energie opwekken dan ze zelf nodig hebben.
• We willen op alle gebouwen van het waterschap zon-
nepanelen.
��:H�ZLOOHQ�GDW�KHW�ZDWHUVFKDS�LQ������YROOHGLJ�FLUFXODLU�
opereert. Alle besluiten toetsen wij aan het bereiken van 
dit doel.
• De waterschappen zijn de grootste producent van 
biogas in Nederland. De PvdA ziet kansen dit verder uit 
te breiden. Wij willen dat ons waterschap waar mogelijk 
bijdraagt bij het aardgasvrij maken van Nederland. 
• Wij willen af van geotextiel op basis van plastic en 
waar mogelijk overgaan op geotextiel op basis van na-
tuurlijke materialen zoals jute en hennep. Zowel vanuit 
de zorg voor de bodem – minder plastic in het milieu – 
als ook als steun aan de bedrijven die deze innovatieve 
producten ontwikkelen. 
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ONS PLAN voor 
SAMENWERKING:
• Samenwerken om kosten 
te besparen, en om elkaar 
te stimuleren in het vinden 
van een slimme aanpak of 
het bevorderen van inno-
vatieve technieken. 

• Proactieve samenwer-
king met de provincies en 
de gemeenten. 

• Samenwerking met de 
vele vrijwilligersclubs en 
verenigingen die zich in-
zetten voor een doel dat 
raakt aan water. 

• LTO zit vanouds stevig 
aan tafel bij het water-
schap, en dat vinden wij 
prima zolang dat niet de 
toekomst vertraagt. 

• Eenzelfde stevige plek 
aan tafel voor natuurver-
enigingen.

Een goede organisatie heeft goede banden met de om-
geving. Je werkt met elkaar samen om kosten te bespa-
ren, en om elkaar te stimuleren in het vinden van een 
slimme aanpak of het bevorderen van innovatieve tech-
nieken. Zo werkt het waterschap landelijk nauw samen 
met andere waterschappen en met de Stichting Onder-
zoek Waterschappen (Stowa) en Rioned, het kennisin-
stituut voor rioleringsmedewerkers van gemeenten. In 
ons eigen gebied werkt het waterschap uiteraard sa-
men met de provincies en de gemeenten. Maar er zijn 
meer mogelijkheden.

DUS:
• De PvdA wil dat het waterschap proactief samenwerkt 
met de provincies en de gemeenten. Het waterschap is 
een hoogwaardig kennisinstituut op het gebied van wa-
ter, en kan veel voor hen betekenen in ons gezamenlijk 
belang.
• We willen dat het waterschap samenwerkt met de 
vele vrijwilligersclubs en verenigingen die zich inzetten 
voor een doel dat raakt aan water. Zoals de Beken- en 
Sprengenstichting, stichtingen die watererfgoed onder-
houden, IVN en de Sportvisserij.
• LTO zit vanouds stevig aan tafel bij het waterschap, 
en dat vinden wij prima zolang dat niet de toekomst 
vertraagt. Een positieve inzet van LTO werkt stimule-
rend om hun leden mee te krijgen. De samenwerking 
met LTO en agrarische natuurverenigingen heeft al zijn 
nut getoond bij het verminderen van spuiten, tegengaan 
van erfafspoeling, mestvrije zones en verminderen wa-
tergebruik.
• Eenzelfde stevige plek aan tafel willen wij voor na-
tuurverenigingen zoals Natuurmonumenten en Gelders 
Landschap en Kastelen.
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ONS PLAN voor 
MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN:
• Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) 
is een plicht van alle over-
heden. 

• Bij het afwegen van alter-
natieven bij investeringen 
willen we uitgaan van de 
Maatschappelijke Kosten 
en Baten Analyse (MKBA). 

• Het waterschap optimaal 
presteert op het gebied 
van Social Return. 

• Aandacht voor de ar-
beidsvoorwaarden als er 
in opdracht van het water-
schap wordt gewerkt, waar 
mogelijk zonder payroll 
constructies.

• Een diverse organisatie 
die een afspiegeling is van 
de samenleving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is 
een plicht van alle overheden. Maar zoals je van de 
PvdA kunt verwachten, willen wij hierin verder gaan dan 
wat in de wet is vastgelegd.

DUS:
• Bij het afwegen van alternatieven bij investeringen wil 
de PvdA uitgaan van de Maatschappelijke Kosten en 
Baten Analyse (MKBA). Als verschillende varianten een 
positieve uitkomst van de MKBA hebben, zullen wij in 
de afweging duurzaamheid zwaarwegend laten zijn.
• We willen dat het waterschap optimaal presteert op 
het gebied van Social Return. Dat wil zeggen dat ons 
ZDWHUVFKDS�NDQVHQ�FUHsHUW�YRRU�PHQVHQ�PHW�DIVWDQG�
tot de arbeidsmarkt. 
• We willen aandacht voor de arbeidsvoorwaarden als 
er in opdracht van het waterschap wordt gewerkt, waar 
mogelijk zonder payroll constructies.
• We willen naar een diverse organisatie die een afspie-
geling is van de samenleving.
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ONS PLAN voor 
INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT:
• Tweerichtingsverkeer. 
Niet alleen kennis brengen 
maar ook kennis ophalen.

• Medewerkers de kans 
geven kennis uit te wisse-
len in andere landen. 

• Buitenlandse stagiairs te 
ontvangen en een goede 
stageperiode te bieden.

• Adviezen en trainingen te 
geven op het gebied van 
sanitatie en waterzuivering.

14. Samenwerking

De kern van het denken van de Partij van de Arbeid is 
de onderlinge solidariteit. Dit omvat nadrukkelijk ook 
de internationale solidariteit. Het waterschap kan an-
deren adviezen geven en helpen bij activiteiten op het 
gebied van waterbeheer en sanitatie. Het waterschap 
kan ook van anderen leren, want zeker nu voorkomen 
van droogte prominent op de takenlijst van waterschap 
staat, is het de moeite waard over de grens te kijken in 
droge gebieden.

DUS:
• De PvdA wil uitdrukkelijk tweerichtingsverkeer. Niet 
alleen kennis brengen maar ook kennis ophalen.
• We willen medewerkers de kans geven om voor be-
perkte periodes van enkele weken kennis uit te wisse-
len in andere landen. 
• We willen dat het waterschap uitwisseling van stagi-
airs ondersteunt door buitenlandse stagiairs te ontvan-
gen en een goede stageperiode te bieden.
• Vallei & Veluwe ondersteunt op deze manier vooral 
door adviezen en trainingen te geven op het gebied van 
sanitatie en waterzuivering.
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ONS PLAN voor de
ORGANISATIE:
• Een transparante en de-
mocratische cultuur. 

• Het waterschap open 
staat voor andere ideeën 
ook als die niet precies 
aansluiten bij wat het wa-
terschap tot dan toe deed.

• Klantgerichtheid centraal 
inzetten bij de dienstverle-
ning. 

• Bedrijfsblindheid voorko-
men door een klantenpa-
nel in te stellen.

• Altijd mogelijk blijft om 
iemand fysiek te spreken 
om je verhaal te doen.

• De website van het wa-
terschap meer gericht 
wordt op burgers en min-
der op boeren. 

• Het waterschap auto-
matiseert en digitaliseert 
veel. Aandacht voor het de 
kwetsbaarheid voor hac-
ken.

• Een klankbordgroepen 
instellen. Die actief het 
dagelijks bestuur kan ad-
viseren op het terrein van 
hun expertise.

De organisatie van ons waterschap is in transitie van 
een technocratische naar een democratische bestuur, 
en de PvdA juicht dat toe: iedereen betaalt mee dus 
iedereen bepaalt mee.

DUS:
• De PvdA wil een transparante en democratische 
cultuur. We willen dat altijd voor iedereen duidelijk is 
wie waarover beslist, dat vergaderingen waar moge-
lijk openbaar zijn (ook digitaal te volgen), dat notulen 
openbaar zijn en gemakkelijk te vinden, dat duidelijk 
is wanneer de vertrouwelijkheid van bepaalde stukken 
eraf gaat, dat openbaar is met welke organisaties wordt 
overlegd en ga zo maar door. 
• We willen dat het waterschap open staat voor andere 
LGHHsQ�RRN�DOV�GLH�QLHW�SUHFLHV�DDQVOXLWHQ�ELM�ZDW�KHW�
waterschap tot dan toe deed.
• In de omgang met inwoners willen wij een slag maken. 
Wij willen klantgerichtheid centraal zetten bij de dienst-
verlening. We willen bedrijfsblindheid voorkomen door 
een klantenpanel in te stellen, dat het recht heeft om 
actief adviezen uit te brengen aan het dagelijks bestuur.
• Naast optimale en klantvriendelijke digitale dienstver-
lening, willen wij dat het altijd mogelijk blijft om iemand 
fysiek te spreken om je verhaal te doen.
• We willen dat de website van het waterschap meer 
gericht wordt op burgers en minder op boeren. We 
willen daarom op de website meer aandacht voor water 
in ons gebied, watererfgoed en recreatiemogelijkheden. 
Uiteraard moeten de regels voor het melden en aanvra-
gen van vergunningen er ook op, maar wij willen een 
andere balans.
• Het waterschap automatiseert en digitaliseert veel. 
Dat is goedkoper en betrouwbaar, maar maakt syste-
men ook kwetsbaar voor hacken. Wij willen hier meer 
DDQGDFKW�YRRU��]RDOV�LQ]DJH�LQ�ULVLFR·V�GLH�VDPHQKDQ-
gen met het gebruik van de ICT (zowel op kantoor als 
bij gemalen pompen en sluizen). Wij willen een hacken-
de buitenstaander testen laten doen.
• We willen klankbordgroepen instellen. De geborgde 
zetels voor bedrijven zijn inmiddels afgeschaft – bij het 
schrijven van dit programma is nog niet bekend of dit al 
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wordt doorgevoerd bij deze verkiezingen – en daar zijn 
we blij mee. In plaats van geborgde zetels, stellen wij 
klankbordgroepen voor. Zo zien wij ook het nut van een 
klankbordgroep van recreanten en natuurorganisaties. 
De klankbordgroepen mogen actief het dagelijks be-
stuur adviseren op het terrein van hun expertise.




