
Aantekeningen PvdA als basis voor inbreng begrotingsbehandeling 28 november 2017

De PvdA dankt u en de organisatie voor het heldere stuk. Want alleen in helder water kun je diepte 
zien ( Rutger Kopland) We hebben gekeken naar verbeterpunten, maar ook zeker naar zaken die we 
als goed doen als waterschap.

Van een 5 je een 6je maken moet, maar interessanter is het natuurlijk om van achten, 9s te maken 
wellicht tienen. En weet u DB, u bent van school af, dus maak er een 12 of zelfs een 23 van. Mag dat, 
ja dat mag...

Volgens ons heeft u veel die thema's binnen handbereik: Klimaatactieve stad, sociaal waterschap. 
Een waterschap voor iedereen. Ik hou het bij de titel van ons PvdA verkiezingsprogramma, in 2018 
hoeft u nog maar een aantal punten uit te voeren en we zijn als PvdA rond. We hadden niet verwacht 
dat u dit zo voortvarend zo oppakken toen u twee jaar terug zei ook met oppositiepartijen te willen 
optrekken.

- Voorgenomen investeringen blijven flink achter. Verklaarbaar door fusiejaren en harmonisatie van het 
beleid. Realistisch begroten.
- Bestedingen bandbreedte historische ondergrens. Hoe verklaren we dat in een groter gebied ? 
Verder vinden ook wij de tarieven teveel schommelen. Het amendement van Bedrijven kunnen we 
daarom ondersteunen.
- Recreatief medegebruik. 50.000 Euro  Water is van iedereen. In de schoot van het AB. 
- Met de winter in aantocht maken we ons zorgen over de waterbergingsgebieden in ZuidwestDrenthe 
rondom Meppel. Panjerd-Veeningen is nog niet operationeel en ook Uffelte-Ruinen, oh nee dat 
mochten we zo niet meer noemen, Ruinen-Uffelte blijft het angstvallig stil. U vraagt om extra budget 
rondom PJVeeningen, ik vraag u om een tijdspad voor beide gebieden. Extra krediet van 257.000 
Euro.
- In verbinding met de omgeving. Telefoon onderzoek. Excellente dienstverlening. Groot 
aandachtspunt. Er is ons toegezegd dat we begin 2018 een nieuwe stand krijgen. Maar we blijven af 
en toe bellen om zelf de thermometer erin te stoppen.
- Opleiding en training ( 2 ton): Investeren in mensen.
- Duurzaamheid staat in de schijnwerpers. Daarbij horen ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en biodiversiteit. Aandacht voor kwetsbaarheid.
- Voorzitter: Een beetje stil en zelfs droevig werden we van de groene kant van dit waterschap, zelfs 
het Waterkonijnplan van het CDA lazen we niet. 
- Dwingelderveld ( citaat) Biodiversiteit en bloemrijke dijken. Natuur komt er bekaaid af met de sterke 
stijging van tarieven met 60 % 
Jac P Thijsse: Wie de schoonheid van natuur kent, voelt de kwetsbaarheid en komt voor haar op. In 
1929 wees Jac P Thijsse al op de waarden van dit gebied.
- Waterschap speelt actieve rol mbt weidevogelproblematiek. Gisteravond gaf de gemeente 
Leeuwarden met negen andere instanties een goed voorbeeld. In verbinding met de omgeving in 
optima forma. .

Maar op dit moment is ook in Amersfoort een groot congres aanwezig voor NederlandZoemt. Want 
bestuivers verliezen kost geld.
- Voorzitter, we willen een waterschap die een leidende positie inneemt richting boeren.
Marc Calon, voorman LTO, en ook de voorman van ZLTO hebben aangegeven dat de overheid moet 
helpen om de sector te doen veranderen. Ook de natuurorganisaties en gemeenten kijken naar het 
waterschap rondom thema's als Klimaatactieve stad en natuurontwikkelingen.

Pak uw rol: Richting de samenleving.
Met uw kennis, met daden en proactief en in verbinding met de omgeving. Daar zullen we u alert op 
blijven bevragen en controleren.


