
Inbreng fractie Natuurterreinen tbv AB-vergadering 28 november 

2017

Voorzitter,

Wij stevenen af op een positief financieel resultaat van € 8 miljoen. 

Dat is grofweg 8% van de totale begroting, zeer fors. Ben ik daar blij 

mee? Deels. De helft van het overschot kan worden verklaard door 

efficiency voordelen en een te voorzichtige, defensieve begroting.  

Deze voordelen zijn verdisconteerd in de komende begroting, daar 

ben ik blij mee. De andere helft wordt mede verklaard door het fors 

achterblijven van de geplande investeringen. De verklaring daarvoor 

wordt gezocht in een personeelsbestand dat onvoldoende aansluit op 

de realisatie van de investeringsambitie en de meer dan verwachte 

tijdsinspanning voor de beleidsharmonisatie. Het DB spreekt uit dat 

het volume van de investeringen moet worden aangepast aan wat de 

medewerkers aan kunnen. Daar kan ik mee instemmen mits de 

afgesproken waterschapsdoelen  wel worden gerealiseerd en op tijd. 

Het DB spreekt deze ambitie wel uit maar ik stel vast dat veel 

investeringen op het vlak van de wateropgave en de KRW worden 

doorgeschoven naar de volgende WBP periode. En daar heb ik wel 

zorgen over. Ik roep het DB maar ook het volgende AB op om scherp 

vast te houden aan de afgesproken doelen. Wij gaan toch voor goud , 

beste Coalitiepartijen? Maak het dan waar.

Tot slot een concrete vraag. In de Eerste Bestuursrapportage is 

gemeld dat de personeelsbezetting op het vlak van gebiedsprocessen 

en hydrologische kennis onvoldoende is. Uitgerekend op de plek waar 

de wateropgave en de opgaven voor de verbetering van de 

waterkwaliteit moeten worden voorbereid. Is de formatie nu op 

orde?

Voorzitter

Ik stem in met de kredietvoorstellen die ons in de Tweede 

Bestuursrapportage zijn voorgelegd.



Voorzitter

De begroting van 2018 is op hoofdlijnen zeer leesbaar en transparant. 

Daar wil ik mijn waardering voor uitspreken.

Ik heb wel grote moeite met de ontwikkeling van de tarieven voor 

onze burgers, ondernemers en eigenaren. De daling voor 2018 lijkt 

wel mooi maar is te groot., de stijging van de tarieven in de daarop 

volgende jaren is te fors. Kortom de ontwikkeling van de tarieven had 

gelijkmatiger gemoeten. Mede gelet op het reeds publiek maken van 

de tariefontwikkeling ga ik, zij het aarzelend, akkoord met de 

voorgestelde tarieven voor 2018.. Ik ga echter niet akkoord met de 

geprojecteerde tariefstijgingen in de periode 2019-2021. Over de 

tarieven voor die periode komen we bij de volgende begroting te 

spreken.

Ik wil onder uw aandacht brengen dat conform de door u  

voorgestelde tariefontwikkeling het tarief voor de functie Natuur in  

de periode 2016- 2021 maar liefst met 60% zal stijgen. Ik weet hoe 

sommige fracties daarover denken. Maar weet dat de 

beheersubsidies voor de bos en natuureigenaren in 2011 fors zijn  

gekort en daarna nauwelijks zijn gestegen. Dus een tariefstijging van 

60 % hakt er bij de functie Natuur fors in. En wat stelt het waterschap 

daar tegenover? Anders dan investeringen bij de functie Natuur die 

samenhangen met het oplossen van de wateropgave en maatregelen 

voor de verbetering van de waterkwaliteit. Wat doet het waterschap 

voor het aanpakken van de verdroging in de natuurgebieden buiten 

de Natura 2000 gebieden? Ik denk dat we nog een interessante 

discussie zullen hebben in het kader van de aanpassing van het 

belastingstelsel.



Bij de behandeling van de begroting van dit jaar heb ik mijn zorg 

uitgesproken over de voortgang van het DAW. Al vijf jaar zijn we 

daarover aan het praten. Elk jaar spreekt het DB uit dat we samen 

met de sector een goede start zullen maken. Het is toch bedroevend 

dat we in het nieuwe Regeerakkoord moeten lezen dat het Kabinet 

zich zorgen maakt of het DAW wel van de grond komt en daarmee 

zorg heeft of we de KRW doelen wel zullen halen. Het DB stelt steeds 

dat het initiatief ligt bij de LTO. Ik ben van mening, al jaren, dat het 

waterschap hier zelf meer het initiatief moet nemen  en stimulerend 

moet zijn. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de agrariërs. Zorg 

ervoor dat het project Vruchtbare kringloop nu daadwerkelijk van de 

grond komt. Zorg er voor dat er mogelijkheden zijn voor het leveren 

van Blauwe Diensten. Voorbeelden te over bij de andere 

waterschappen. Wij hoeven echt niet zelf het wiel uit te vinden. Het 

water buiten de zogenaamde waterlichamen, die 80% van het 

watersysteem vormt, krijgt steeds meer aandacht van de landelijke en 

provinciale overheden. Ik mag hopen dat dit in het bijzonder ook voor 

ons waterschap geldt. Juist ook daar kan het DAW een belangrijke rol 

vervullen bij de verbetering van de waterkwaliteit. Een kernpunt bij 

het DAW is, naast voldoende water, het bereiken van een goede 

waterkwaliteit die voldoet aan de KRW-normen. Ik ben er van 

overtuigd dat dit samen met de agrariërs is te bereiken.

En dan het maaisel. Het wil maar niet landen. Als maaisel op 

schouwpaden en randen van watergangen blijft liggen oxideert het 

materiaal, komt CO2 vrij en spoelen nutriënten uit. En dat is wat wij 

als waterschap nu precies niet willen. En waarom doen we het dan? 

Dus de inzet moet zijn om al het maaisel te verwijderen en zoveel 

mogelijk lokaal als bodemverbeteraar toe te passen..

Ik kan er begrip voor hebben dat dit niet in één keer kan worden 

doorgevoerd. Doe het dan in stappen en via gebiedsprocessen over 

een periode van laten we zeggen 5 jaar. Bent u het mij eens dat 

maaisel in principe moet worden verwijderd om CO2 uitstoot te 



vermijden en verontreiniging van het oppervlakte water te 

voorkomen?

Klimaat Actief lijkt een goede start te maken. Met grote belangstelling 

kijk ik uit naar het programma Klimaat Actief dat binnenkort aan ons 

wordt voorgelegd.

Kwalitatief zijn de ambities voor de wateropgave, de KRW en GGOR  

goed geformuleerd. Ambities die zoveel mogelijk integraal en via 

gebiedsprocessen moeten worden gerealiseerd. Wat ik node mis is 

een opsomming van de projecten die voor 2018 zijn voorzien. Ik stel 

het zeer op prijs daarvan in de vorm van een bijlage kennis te kunnen 

nemen.  Ik neem aan dat u toch ook in Verbinding wil treden met de 

niet-Coalitie partijen? En ook onze burgers en ondernemers mogen 

toch weten welke projecten u in 2018 wilt realiseren?

Zorg heb ik wel over het doorschuiven van de wateropgaven en KRW-

maatregelen naar de volgende WBP-periode. We hebben het nieuwe 

waterschap op de rails en zijn uitgeharmoniseerd. We kennen de 

ambities van het DB om een excellent waterschap te zijn. Maak dit 

wel waar!    

 


