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HOOFDLIJNENPROGRAMMA WATER NATUURLIJK 
2014 / 2015 

Inleiding 
Dit programma op hoofdlijnen is opgesteld voor leden en bestuurders van Water Natuurlijk.  
Het betreft de algemene landelijke uitgangspunten waar Water Natuurlijk voor staat.  
Het programma is leidend voor ons handelen in de besturen van de waterschappen.  
Nieuwe kandidaten gebruiken dit programma om te bepalen of ze zich voor WN kunnen en willen 
inzetten. Het is in eerste instantie bedoeld voor intern gebruik, maar vormt tevens de basis voor onze 
externe uitingen, publicaties en discussies. Afhankelijk van het doel (zoals campagne voeren, contacten 
met burgers, gesprekken met mogelijke partners etc) is het nodig de goede vorm en toon te kiezen. De 
inhoud blijft daarbij leidend. 
 
Het manifest en de regionale programma’s uit 2008 vormen de basis van dit programma, verrijkt met de 
resultaten van vele discussies en schriftelijke inbreng naar aanleiding van alle opgedane ervaringen, 
voortschrijdende inzichten en relevante ontwikkelingen.  
 
De eindversie is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2014, in de 
wetenschap en met de constatering dat de wereld om ons heen constant verandert en dat Water 
Natuurlijk daarop moet blijven anticiperen en zo nodig reageren.  
 
In de ALV van 12 april 2014 is meer aandacht in het programma gevraagd voor:  

 de kostentoedeling en -toerekening,  

 voldoende en gezond water,  

 meer betrokkenheid van bewoners van bebouwd gebied bij het water en maatregelen die 
waterschappen daarin kunnen nemen,  

 vis als symbool voor schoon water,  

 de noodzaak van het bestaan van waterschappen om onze doelen te bereiken,  

 en de kracht van innovaties.  
 
Naast de landelijke uitgangspunten nemen de regio’s uiteraard de ruimte om specifieke zaken die in de 
gebieden spelen op te nemen in hun regionale verkiezingsprogramma. Deze kunnen echter, behoudens 
overtuigende bewijsvoering, niet tegenstrijdig zijn met de hier opgenomen uitgangspunten. 
 
29 augustus 2014 
Landelijk Bestuur Water Natuurlijk 
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Missie Water Natuurlijk 
 
Water Natuurlijk ziet water als een waardevol onmisbaar erfgoed, dat moet worden beschermd, 
verdedigd en onderhouden.  
 
Voor Water Natuurlijk - de groene waterschapspartij met hart voor blauw – is dat een belangrijke 
drijfveer om in de waterschappen actief te zijn. Zeker in Nederland. Land van water. Land van dijken, 
polders, sloten en gemalen. Waar we veilig wonen en werken. Waar we ons beschermen tegen het 
water. Maar óók een land met heuvels en dalen. Een klein land met veel verschillende landschappen. 
Landschappen gevormd door het water, of dat nu van boven, van onder of van opzij komt. Zoet, zout of 
brak is. Ook al dat water heeft bescherming nodig. We hebben een goede balans nodig tussen veilig, 
mooi, gezond en betaalbaar. Tussen natuur, recreatie, wonen en werken. Dat is de missie van de 
waterschapspartij Water Natuurlijk. Het gaat ons om de gebruiks- en belevingswaarde van het water 
voor mens, dier en plant nu en in de toekomst. Het gaat niet alleen om helder water, maar ook om 
helder bestuur en heldere communicatie. 
 
Vereniging Water Natuurlijk 
 
Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door diverse natuur- en recreatieorganisaties om een partij neer te 
zetten die oog heeft voor mooi, natuurlijk en gezond water, naast de economische belangen ervan.  
Doel van Water Natuurlijk is om integraal waterbeheer een belangrijke bijdrage te laten leveren aan een 
duurzame omgeving.  
Water Natuurlijk streeft naar brede steun van onze leden en van organisaties, die belang hechten aan 
een ecologisch verantwoord robuust, veerkrachtig en duurzaam watersysteem. En van de kiezer die via 
ons een stem krijgt in het waterbeheer in de buurt. We vinden het creëren van een breed draagvlak 
belangrijk. Via de ons welgezinde organisaties1 hebben we een potentiële achterban van meer dan 2 
miljoen leden. Sinds de waterschapsverkiezingen in 2008 hebben we een prominente plek in alle 
waterschappen2 in ons land. We zijn de grootste waterschapspartij van Nederland. In bijna alle 
waterschappen heeft Water Natuurlijk een vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur. Daarbij maken 
we echt het verschil door de belangen van burgers in het algemeen en meer in het bijzonder de 
belangen vanuit het oogpunt van natuur en recreatie mee te wegen in de besluitvorming over ons 
waterbeheer. 
 
De bestuurders van Water Natuurlijk zijn geselecteerd op hun brede visie, bestuurlijke kwaliteiten, 
inhoudelijke kennis en het hebben van een betrokken achterban. Een belangrijke basis om anderen 
mee te krijgen. 
 
Water Natuurlijk werkt vernieuwend; enerzijds vanuit de groene agenda van waterbeheer en anderszijds 
door het betrekken van mensen en belanghebbende organisaties. 
 
Water Natuurlijk is een vereniging, dus de leden bepalen de koers. Samen werken we continu aan de 
onderlinge afstemming, standpuntbepaling die past bij nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen en het 
vergroten van de slagkracht en doelgerichtheid. In de opmaat naar de komende verkiezingen en daarop 
volgende bestuursperiode is dat nu extra relevant.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de fracties in de waterschappen en onze individuele 
waterschapsbestuurders om aan bovenstaande nader invulling te geven in de eigen regio. 

                                                      
1 Zoals Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Vlinderstichting, Waddenvereniging, De 
Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, KNNV, RAVON, 
Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, IVN en veel regionale en lokale 
groene en blauwe organisaties 
2 In Flevoland wordt Water Natuurlijk vertegenwoordigd door de Stichting Water, Wonen en Natuur, die 
ook de woningcorporaties tot achterban heeft. 
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Leidraad van Water Natuurlijk.  
 
Water Natuurlijk staat voor duurzaam integraal waterbeheer, zowel van het zichtbare oppervlaktewater 
als van het grondwater. Water moet voldoende voorhanden zijn zonder tot onacceptabele overlast te 
leiden, het moet schoon zijn en natuurlijke functies vervullen in een veilige en aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving.  
Dit betekent dat wij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie, cultuurhistorie, 
landbouw, wonen en werken met elkaar in verband en in evenwicht brengen. Water natuurlijk staat ook 
voor een kostenbewust waterschap. Uitvoering van taken dient plaats te vinden tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten, met een goede verdeling van die kosten over de vervuilers en gebruikers van 
waterdiensten. Wij streven naar een aanpak van de vervuiling (-ers) zo dicht mogelijk bij de bron.  
 
Op hoofdlijnen: 
 
Water is bij de ruimtelijke ordening een ordenend en sturend principe. Het watersysteem van 
oppervlaktewater, grondwater en hemelwater vormt een samenhangend geheel met de ondergrond.  
In combinatie met de grote invloed van weer en klimaat vormt water een toonaangevende factor in onze 
activiteiten en in onze omgeving. Water Natuurlijk laat zich leiden door enkele - elkaar aanvullende - 
basisprincipes in het waterbeheer, waarbij voorop staat dat voorkomen beter is dan genezen: 
 

 vasthouden > bergen > afvoeren 

 schoon houden > scheiden > zuiveren 

 besparen > hergebruiken > verantwoord lozen 
 
Daarbij wordt gewerkt binnen de maatschappelijke context en vanuit het solidariteitsprincipe en het niet-
afwentelingsprincipe:  
 

 de vervuiler en gebruiker betalen, 

 de baathebbers betalen mee aan de kostendragers. 

 zuinig omgaan met water 

 voorkomen van watertoevoer voor extra watervragende activiteiten  
 
Voor Water Natuurlijk ligt de kracht in de regio en in het werken binnen de waterschappen. Deze wordt 
opgeschaald als het nodig is om te komen tot een beter resultaat. Water Natuurlijk werkt daarbij graag 
samen met andere partijen, omdat je samen verder komt.  
Innovatie begint meestal klein, implementatie van wat zich bewezen heeft moet natuurlijk opgeschaald 
worden. 
 
Hieronder staan de landelijk gedeelde uitgangspunten van Water Natuurlijk verwoord, zodat duidelijk is 
welke stem we water geven. 
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Water Natuurlijk voor veiliger water 
 

1. Veilige en toekomstbestendige waterkeringen zijn voor Water Natuurlijk vanzelfsprekend. Bij het 
inrichten en investeren houden we rekening met de zeespiegelstijging en toenemende 
piekafvoeren van de grote rivieren. De kosten van veilige dijken in Nederland worden 
overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen de waterschappen en de Rijksoverheid 
verdeeld. 

 
2. Water Natuurlijk combineert veiliger met mooier en leuker. De inrichting en het (ecologisch) 

beheer van dijken en waterkeringen moet daarop aangepast worden. Dit betekent openstelling 
voor recreatief medegebruik, aandacht voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed en beplanting 
waar het kan. 

 
3. Water Natuurlijk past meerlaagse veiligheid toe waar het zinvol is. De waterkeringen moeten 

sterk genoeg zijn, maar als er een keer één faalt, moeten de gevolgen worden beperkt 
(compartimentering). We moeten voorbereid zijn op rampen door actuele rampenplannen te 
hebben en oefeningen te houden.  
 

4. Water Natuurlijk stimuleert het maken van risicoanalyses in de ruimtelijke ordening en in de 
wijze van bouwen. Met overstromingsrisico’s en wateroverlast en met watertekorten moet meer 
rekening worden gehouden. 

 
5. Water Natuurlijk zoekt de aanpak zo dicht mogelijk bij de bron. Op het gebied van 

waterveiligheid kijken we daarom niet alleen lokaal welke maatregelen gewenst zijn maar ook 
bovenstrooms en binnen het (boezem)watersysteem. 

 
6. Water Natuurlijk wil meer natuur- en recreatiegebieden inzetten voor waterberging om 

overstromingen elders te voorkomen, mits natuur en andere functies dit mogelijk maken. 
 
7. Waterveiligheid gaat óók over de bescherming van de ondergrond. Voor zover waterschappen 

daar een rol in spelen stelt Water Natuurlijk het voorzorgprincipe en het ‘niet afwentelings-
principe’ voorop. In lijn hiermee is Water Natuurlijk tegen het proefboren/winnen van schaliegas. 



5 
 

Water Natuurlijk voor gezonder water 
 

1. Water Natuurlijk streeft naar ecologische gezond water en een goede waterkwaliteit voor mens, 
dier en plant, nu en in de toekomst. Waar het waterschap via waterbeheer en 
inrichtingsmaatregelen daaraan kan bijdragen zet Water Natuurlijk zich via haar 
vertegenwoordigers in de besturen in om dat te realiseren. 

 
2. Waterverontreiniging wordt bij de bron aangepakt. Water Natuurlijk wil een voortvarende aanpak 

in het opsporen en straffen van de overtreders. Naast handhaving zetten we in op educatie en 
voorlichting.  
 

3. De overbemesting van kwetsbare wateren wordt door financiële en ruimtelijke maatregelen 
teruggedrongen, zoals door de aanleg van teeltvrije zones en bufferstroken. 
Water Natuurlijk zet flink in op innovatie bij bedrijfsvoering in de landbouw, zodat bijvoorbeeld 
de veehouderij uiteindelijk een gesloten systeem kan worden, zonder emissies. 

 
4. Water Natuurlijk zet in op een verbetering van de leefomgeving van watergebonden dieren door 

structurele waterkwaliteitsmaatregelen en door het verbinden van wateren ten behoeve van 
vismigratie. Daarnaast worden visvriendelijke pompen en vijzels en vispassages bij stuwen, 
gemalen en sluizen overal toegepast . 
 

5. Water Natuurlijk zet in op een permanent verbod van moderne bestrijdingsmiddelen die zeer 
schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend watersysteem, zoals neo-nicotinoïden en 
geneesmiddelen.  

 
6. Bij het handhaven van bestaande en het toestaan van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen zet 

Water Natuurlijk in op gesloten systemen (zoals kassen kunnen zijn) of op bewezen 
onschadelijkheid voor mens en natuur, om negatieve effecten op het watersysteem te 
voorkomen. 

 
7. Water Natuurlijk streeft naar veilig en gezond zwemwater en vindt dat in elk gebied geschikte 

zwemplekken moeten zijn.  
 
8. Het effluent uit waterzuiveringen mag de kwaliteitsdoelstelling van het oppervlaktewater niet in 

de weg staan. 
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Water Natuurlijk voor mooier water 
 

1. Water Natuurlijk wil dat iedereen van water en natuur kan genieten en kiest voor ontsluiting van 
waternatuur door aanleg van voorzieningen voor water- en oeverrecreanten en openstelling van 
schouwpaden langs de watergangen. Het ontsluiten van kwetsbare (water)natuur is maatwerk.  

 
2. Water Natuurlijk maakt kleinschalige sportvisserij aantrekkelijk zowel door aanpak van de 

kwaliteit van het water als door de bereikbaarheid van de oevers. De waterschappen werken 
actief mee aan het uitzetten van vis, mits dit past binnen een goed ecologisch evenwicht en 
binnen de doelen van de Kaderrichtlijn Water. 

 
3. Water Natuurlijk neemt en ondersteunt initiatieven om waterafhankelijke natuurgebieden beter 

met elkaar te verbinden. De aanwezigheid van voldoende (en schoon) water is belangrijk voor 
de natuur en voor de  landschappelijke kwaliteiten. 
 

4. Water Natuurlijk pleit in de waterschappen voor goede waterverbindingen - ook over provincie- 
en waterschapsgrenzen heen - en aanlegvoorzieningen voor de recreatietoervaart. 

 
5. Water Natuurlijk bevordert dat waterschappen hun verantwoordelijkheid nemen voor het beheer 

en onderhoud van het cultuurhistorisch erfgoed, zoals dijkhuizen, poldergemalen, sluizen, 
watermolens en historische ontginningspatronen. Dat geldt ook voor waterschap overstijgende 
projecten.  

 
6. Water Natuurlijk zet zich ervoor in dat bij noodzakelijke dijkversterking (bijvoorbeeld door 

klimaatverandering) de kwaliteit van landschap en natuur niet verslechtert. Ze bevordert 
maatregelen die leiden tot een kwaliteitsimpuls voor het landschap.   

 
7. Water Natuurlijk zet in op natuurvriendelijke oevers bij vervanging van harde beschoeiingen, 

uiteraard rekening houdend met de cultuurhistorische waarden en functiegerichte eisen. 
 

8. Water Natuurlijk vindt natuurlijker peilbeheer het uitgangspunt voor modern waterbeheer. Dit 
stimuleert de natuurlijke productie en de vitaliteit van oevervegetaties. Via het peilbeheer valt 
ook te sturen op een duurzaam voorraadbeheer en het in stand houden van schone 
kwelstromen. 

 
9. Water Natuurlijk zet zich in voor een maairegime van waterlopen dat is afgestemd op de 

gebruiksfuncties en heersende omstandigheden. Dus bij een laat voorjaar kan later gemaaid 
worden en op plaatsen met veel recreatievaart en sportvisserij wordt vaker gericht gemaaid. 

 
10. Stedelijk water draagt belangrijk bij aan de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. Daarom 

werkt Water Natuurlijk er graag aan mee dat bewoners er meer gebruik van kunnen maken en 
van genieten, bijvoorbeeld door oeverrecreatie, inrichten van visstekken en realiseren van 
doorgaande schaats- en kanoroutes.  

 
11. Een ander aspect van een aantrekkelijke woonomgeving is de leefbaarheid. Water Natuurlijk 

besteedt veel aandacht aan vergroening van de stad en aan maatregelen om wateroverlast 
tegen te gaan, extreme neerslag op te vangen, tijdelijk te bergen of te infiltreren. Dat kan 
vervolgens benut worden voor andere toepassingen of helpen om droge perioden te 
overbruggen. Water in combinatie met schaduwrijk groen is ook belangrijk om extreme hitte 
tegen te gaan. Dat is goed voor de gezondheid en draagt bij aan de biodiversiteit. 

 
12. Water Natuurlijk zet in op het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water binnen de 

termijn. Ook buiten de Kaderrichtlijn Water werken we aan de ontwikkeling van flora en fauna 
boven en onder water, in inrichting en beheer. 
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Water Natuurlijk voor een vernieuwend waterbeheer 
 

1. Water Natuurlijk vindt dat waterschappen zowel technisch als bestuurlijk voorop dienen te 
lopen bij optimalisatie en innovatie op het gebied van waterveiligheid, het waterbeheer, de 
zuivering van afvalwater en – waar het waterschap daar zeggenschap over heeft - het 
vaarwegbeheer. 

 
2. Water Natuurlijk omarmt het principe van ‘water als ordenend principe’. Dat betekent een 

vroege deelname van de waterschappen aan toekomstbestendige gebiedsontwikkeling- en 
herstructureringsprojecten; samen met gemeenten, ontwikkelaars, bedrijven, eigenaren en 
bewoners. 
 

3. Water Natuurlijk wil Nederland klimaatbestendiger maken door negatieve effecten van 
klimaatverandering te verminderen en positieve effecten te benutten. Wij stimuleren 
onderzoek en dragen maatregelen aan die ons minder kwetsbaar maken voor de steeds 
wijzigende omstandigheden. De komende jaren willen we samen met gemeenten 
stresstesten uitvoeren en op basis daarvan adaptatiestrategieën ontwikkelen én uitvoeren. 
Natuurlijke klimaatbuffers zijn goede voorbeelden. 

  
4. Water Natuurlijk wil een verbod op lozing van medicijnresten en hormonen in het water. Om 

de problematische (en kostbare) zuivering van afvalwater met medicijnresten te verbeteren 
wordt tevens ingezet op voorlichting en op innovatieve zuiveringsmethoden aan de bron. 

 
5. Water Natuurlijk is voorstander van duurzaam energiegebruik en de terugwinning van 

grondstoffen en warmte uit afvalwater. Het sluiten van kringlopen wordt door Water 
Natuurlijk actief bepleit en ondersteund. Op dit moment zijn de Energiefabriek en de 
Grondstoffenfabriek interessante voorbeelden, waar energie en grondstoffen uit afvalwater 
worden gewonnen op de zuiveringen van de waterschappen. Winst uit de energie- en 
grondstoffenproductie zal worden verwerkt in de belastingtarieven, ook door opbouwen van 
reserves en door innovatie te bevorderen. 

 
6. Water Natuurlijk streeft naar energieneutrale waterschappen.  

 
7. Water Natuurlijk kiest voor landbouw mèt de natuur. Waar het waterbeheer vroeger met 

name afgestemd was op de landbouweisen, moet het nu in een breder perspectief bekeken 
worden. De landbouw zal zelf ook op zoek moeten naar gewassen en een bedrijfsvoering 
die minder afhankelijk zijn van kunstmatig lage waterpeilen en watertoevoer van elders en 
die minder vervuilend zijn. Landbouw zal de negatieve invloed op water en ecologie moeten 
verminderen. Water Natuurlijk wil meewerken aan een gezonde toekomstbestendige 
landbouw zonder milieubelastende stoffen en afgestemd op ecologisch gewenste flexibele 
peilen. 
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Water Natuurlijk verbindt 
 

1. Water Natuurlijk verbindt de doelen en belangen van verschillende achterbannen en 
belanghebbenden, om te komen tot breed gedragen integrale oplossingen. 
 

2. Voor Water Natuurlijk is duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen van 
waterschappen vanzelfsprekend. Zij vervullen een voorbeeldrol bij o.a. de inkoop en het 
aanbesteden van goederen en diensten en kopen 100% duurzaam in. Dat betekent ook 
bestrijdingsmiddelenvrij beheer op de eigen terreinen. 
 

3. Water Natuurlijk richt zich op het versterken van grensoverschrijdende watersystemen omdat tal 
van externe factoren voor het functioneren van waterschappen (zoals klimaat of Europese wet- 
en regelgeving) internationaal van karakter zijn. Daarmee reiken onze verantwoordelijkheden 
verder dan het eigen gebied.  

 
4. Water Natuurlijk stimuleert het uitdragen van Nederlandse kennis en ervaring naar andere 

organisaties en landen. Dit gebeurt zowel binnen Europa als mondiaal. 
 

5. Water Natuurlijk betrekt burgers en belangengroepen actief bij het waterbeheer. Dit geldt zowel 
gedurende de planfase als gedurende de uitvoerings- en de beheerfase. In de beheerfase wil ze 
onder andere bewoners betrekken bij innovatieve monitoringsystemen, bijvoorbeeld bij het 
monitoren van zwemwaterkwaliteit. Met name in stedelijke gebieden zal de betrokkenheid van 
burgers bij water moeten groeien. 
 

6. Water Natuurlijk stimuleert mensen om een bijdrage te leveren aan gezondere, mooiere en 
veiliger watersystemen. Dat doet ze door activiteiten voor de aanleg van groene daken en bij 
het afkoppelen van regenwater te stimuleren. 

 
7. Water Natuurlijk streeft naar kleinschalige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld 

waterzuivering. Waterschappen stellen daarbij de randvoorwaarden vast en bewaken de 
kwaliteit van het effluent. 

 
8. Water Natuurlijk maakt landelijk en regionaal deel uit van netwerken van organisaties op het 

gebied van groen/blauwe belangen. Water Natuurlijk stimuleert in de waterschapsbesturen dat 
bestuurders en medewerkers die samenwerking actief zoeken. 

 
9. Waterschappen vervullen een belangrijke brugfunctie tussen het stedelijk en het landelijk 

gebied. Water Natuurlijk bevordert dat de waterschappen de samenwerking met gemeenten 
versterken en initiatieven nemen bij watergebonden projecten in het stedelijk gebied 
(bijvoorbeeld rietvelden als zuivering van oppervlaktewater in nieuwbouwwijken van steden).   

 
10. Water Natuurlijk bevordert met integraal waterbeheer het in stand houden van een kwalitatief 

goede grondwatervoorraad voor de drinkwaterbedrijven. Samenwerking met 
drinkwaterbedrijven is van wederzijds belang en draagt bij aan de maatschappelijke 
bewustwording van het belang van voldoende en schoon water. 
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Water Natuurlijk biedt meer waar(de) voor je geld 
 
1. Water Natuurlijk wil een betaalbaar waterschap, waarin de middelen efficiënt, evenwichtig en 

rechtvaardig worden ingezet voor mens, natuur en economie.  
 
2. Water Natuurlijk streeft naar een evenwichtiger verhouding in de kostentoedeling tussen 

stedelingen en de landbouw. Stads- en dorpsbewoners betalen onevenredig mee aan de 
waterbehoefte van de landbouw, ook via het gemeentelijke watersysteem.  

 
3. Water Natuurlijk wil de uitgaven slimmer doen, zodat investeringen ook op langere termijn 

bijdragen aan lagere kosten van het beheer. Dat betekent opgaven in samenhang bekijken en 
waar mogelijk meekoppelen. Dit heeft lagere maatschappelijke kosten tot gevolg en meer 
maatschappelijke baten. 

 
4. Water Natuurlijk is zich bewust van de maatschappelijke context en werkt daarbinnen met het 

solidariteitsprincipe (binnen grenzen van normaal gedrag). 
 
5. Water Natuurlijk stimuleert goed gedrag en ontmoedigt slecht gedrag van ondernemers en 

bewoners met hulp en voorbeeldprojecten. Goede voorbeelden (kwalitatief en kwantitatief) 
kunnen bv via een prijsvraag in beeld komen. Illegale lozing van afvalwater, maar ook illegale 
onttrekking van grondwater moeten krachtig worden aangepakt. Dit stelt hoge(re) eisen aan 
handhaving (kostenaspect). 

 
6. Voor Water Natuurlijk gelden de oude waterprincipes: de vervuiler betaalt voor het 

schoonmaken, de gebruiker betaalt voor het water dat hij benut en baathebbers betalen mee 
aan de kosten van wie maatregelen neemt.  

 
7. Water Natuurlijk vindt dat diegenen die bijdragen aan de waterschapsdoelen een 

lastenvermindering of een bijdrage mogen verwachten. Als wetgeving dit belemmert, proberen 
we deze aangepast te krijgen. 

 
8. Water Natuurlijk ondersteunt het principe van kwijtschelding voor mensen die de belastingen 

niet kunnen opbrengen, in lijn met het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. 
 
9. Water Natuurlijk wil de toevoer van zoetwater verminderen en op termijn afschaffen. Deze 

vanzelfsprekende wateraanvoer kan worden opgeheven door minder water vragende functies 
en innovatieve maatregelen te stimuleren en de kosten van wateraanvoer in rekening te 
brengen bij de baathebbers.  

 
kortom:  Water Natuurlijk biedt meer waar(de) voor je geld! 


