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Verkiezingsprogramma waterschapsverkiezingen 2023

Geachte verkiezingsprogrammacommissie of leden van het bestuur,

In 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. In deze brief geven wij - Natuurmonumenten mede
namens Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap en Natuur en Milieufederatie Drenthe een
aantal aandachtspunten voor uw verkiezingsprogramma. Wij verwachten dat u een aantal
daarvan kunt meenemen in de uitwerking van uw programma.

Er is grote urgentie voor een nieuw programma, want we staan voor een serieuze transitie in
waterbeheer, met name door de klimaatverandering, te zien aan verhoogde afvoerpieken en
grotere periodes van ernstige droogte. Dat vereist een verlegging van focus (en normering)
van afvoeren naar vasthouden en naar betere berging. In feite moet het hele systeem
heringericht. Daarbij moet water weer een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening,
maar OOK medebepalend worden voor welk soort landbouw nu waar wel en niet kan in de
toekomst (denk aan de lager liggende beekdalen en gronden naast Natura 2000 gebieden).
Veel discussies zijn al langer actueel maar stranden vaak in polarisatie tussen deelbelangen.
De opgave die voor ons ligt vraagt van u dat u hierin grotere stappen voorwaarts maakt.

Waterschappen hebben de sleutel in handen om voldoende, veilig én schoon water te
realiseren. Beide staan onder druk. Nederland scoort daarbij het slechtst van alle Europese
landen inzake de waterkwaliteit en het lijkt er niet op dat we de doelen van de Europese
Kaderrichtlijn Water in 2027 gaan behalen. Dit heeft grote gevolgen voor onze reeds
kwetsbare biodiversiteit, maar kan ook schadelijke economische beperkingen met zich
meebrengen die vergelijkbaar zijn met de huidige stikstofcrisis.

Hieronder geven we een aantal belangrijke thema's aan die uw aandacht verdienen. Voor de
financiering Daarvan geldt dat de sleutel ligt in het slim bundelen van en meekoppelen met
stikstofgelden, klimaat- en watergelden in het komende Nationaal Programma Landelijk
Gebied.
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Pak de verdroging van Drenthe aan, houd water vast en richt Drenthe klimaatproof in!
De steeds frequenter voorkomende weersextremen van zeer natte en extreem droge
periodes maken een ingrijpende transitie in ons waterbeheersingssysteem noodzakelijk. Wij
zijn dan ook net als u eensgezind over het nemen van extra stappen in de ontwikkeling van
een klimaat robuust watersysteem met een rijke biodiversiteit. De noodzaak om te komen tot
een robuust, veerkrachtig en toekomstbestendig watersysteem willen we graag van harte
onderschrijven. Wel dringen wij er hierbij op aan om hier vaart mee te maken en de uitvoering
met de nodige urgentie op te pakken.
In heel Nederland en juist in de Provincie Drenthe zien we dat het een enorme uitdaging is
om, van een watersysteem gebaseerd op de situatie van voor de klimaatverandering en
ingericht conform vroegere ruilverkavelingsnormen, te komen tot een andere inrichting en
beheer van het watersysteem (van "peil volgt functie" naar "functie volgt peil").
Van een decennia lang opgebouwde cultuur van wateroverlast voorkomen en zo snel
mogelijk afvoeren, ombuigen naar een cultuur van droogte bestrijden en water vasthouden, is
een enorme opgave. Dit vergt niet alleen een ander beheer maar nadrukkelijk ook een
andere inrichting van het watersysteem. Wat ons betreft is het van belang om dit met een
grote mate van urgentie samen met betrokken partijen op te pakken. Naast normen voor
wateroverlast zullen er ook normen voor droogte moeten komen (voor landbouw en natuur).
Wij willen u vragen om de ontwikkeling van een klimaatrobuust watersysteem in Drenthe als
het centrale thema op te nemen in uw verkiezingsprogramma. Gericht op systeemherstel en
laat water en bodem daarin het leidend principe zijn en hanteer het principe functie volgt peil.

Alles op alles voor de Europese waterdoelen in 2027
Nederland stond ooit aan de wieg van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese wetgeving
die water garandeert van een goede chemische en ecologische kwaliteit. Want voldoende én
schoon water is van levensbelang voor mens en natuur. In 2015 moest ons water in een
goede staat zijn, maar Nederland heeft tweemaal uitstel gevraagd en nu uitstel niet meer
mogelijk is moeten de doelen nu echt behaald zijn in 2027. Maar Nederland heeft van alle
Europese lidstaten de minste wateren die in een goede toestand zijn en zonder additionele
maatregelen gaan we die doelen niet halen. Waar de waterkwaliteit verbeterde in de eerste
tien jaar van dit millennium is deze verbetering de afgelopen jaren gestagneerd en in
sommige gevallen zelfs verslechterd.
Het niet naleven van de KRW bedreigt de biodiversiteit, omdat water bijvoorbeeld te
voedselrijk is voor de oorspronkelijke flora en fauna of omdat verdroging van de natuur leidt
tot het sterven van bomen en planten en de daarvan afhankelijke dieren. Niet alleen de
biodiversiteit staat hierdoor onder druk, ook de economie kan geraakt worden. Het niet
behalen van de KRW-doelen in 2027 kan leiden tot hoge Europese boetes voor de
Rijksoverheid en waterschappen, maar ook tot economische belemmeringen als gevolg van
problemen bij nieuwe of bestaande vergunningen. Het niet behalen van de doelen kan
daarom leiden tot een 'Watercrisis', vergelijkbaar met de huidige Stikstofcrisis. We hebben
nog vijf jaar om met grote spoed additionele maatregelen te nemen en met urgentie uit te
voeren.

Vanwege het ecologische en economische belang van het KRW-doelbereik en de sleutelrol
van de waterschappen adviseren wij om het belang van het behalen van de KRW-doelen en
de wijze waarop het waterschap deze doelen dient te behalen centraal te stellen in het
verkiezingsprogramma. Dit gaat dus zowel om het behalen van de chemische (waterkwaliteit)
als ecologische (waterkwaliteit) KRW-doelen in 2027.
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Het Nationaal Programma Landelijk Gebied
Het kabinet heeft het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ingericht met een
budget van 25 miljard euro om de gecombineerde problematiek met stikstof, water en klimaat
op te lossen met maatregelen in het landelijk gebied. Hiermee kan dus voldaan worden aan
de Natura 2000 en Klimaatakkoord verplichtingen. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan een
toekomstbestendige landbouw waar agrarische ondernemers een eerlijke prijs krijgen voor
duurzame en natuurinclusieve producten.

Een groot deel van deze 25 miljard euro zal gaan naar beëindigingsregelingen voor de
veehouderij en afwaardering van landbouwgrond naar landschapsgrond, een tussenvorm
tussen landbouw en natuur. Een bedrag van 811 miljoen euro is echter specifiek beschikbaar
voor het bereiken van de KRW-doelen door onder andere bufferstroken langs beekdalen in te
richten. De rest van het budget en maatregelen kan ook bijdragen aan het verbeteren van de
waterhuishouding. De Rijksoverheid zal samen met provincies, maar ook met de
waterschappen aan de slag gaan met regionale convenanten over hoe de 25 miljard zo
effectief mogelijk bij kan dragen aan het behalen van de gecombineerde doelen op natuur,
stikstof, klimaat en water. Met een goede gecombineerde aanpak en met gebundelde
krachten kan het NPLG geld gebruikt worden voor stikstofreductie van onze kwetsbare
natuur, het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van verdroging en kan gewerkt
worden aan het vasthouden van water.
Wij adviseren in uw verkiezingsprogramma op te nemen dat het waterschap een belangrijke
plek opeist bij het opstellen van de convenanten en gebiedsprocessen in het kader van het
Nationaal Programma Landelijk Gebied en daarbij de verbinding legt tussen Natura 2000 en
KRW-doelstellingen.

Behaal met landschapsgrond ook hydrologische doelstellingen
Het kabinet wil 240.000 hectare landschapsgrond inrichten als tussenvorm tussen landbouw
en natuur. Eigenaren worden gecompenseerd voor de afwaardering van de grond en op deze
gronden rusten beperkingen voor het gebruik voor woningen, recreatie, industrie of landbouw.
Voor landbouw gaat dit bijvoorbeeld over bemesting of gebruik van pesticiden. Deze
landschapsgronden zijn bij uitstek geschikt voor natuurinclusieve landbouw en voor het
beschermen van Natura 2000-gebieden of KRW-waterlichamen. Landschapsgrond kan
namelijk bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, hydrologisch herstel van
natuurgebieden en het vasthouden van water. De natuurfunctie van landschapsgrond is
leidend en dat betekent bijvoorbeeld ook dat voor deze gronden nieuwe peilbesluiten moeten
worden genomen.
Wij verzoeken u in uw verkiezingsprogramma op te nemen dat het waterschap inzet op de
aanwijzing en inrichting van landschapsgronden binnen kwetsbare gebieden van haar
beheergebied. Dit sluit ook aan bij de ambitie van de Unie van Waterschappen om water en
bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke inrichting.

Zet in op de realisatie van nieuwe natuurlijke klimaatbuffers
Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen.
Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en vervullen een rol bij het vasthouden en
opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het
verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Het realiseren van klimaatbuffers leidt ook tot
de ontwikkeling van nieuwe natuur en de biodiversiteit is hierbij ook gebaat. Mede dankzij de
Klimaatbuffers in het Dwingelderveld (Anserveld, Kloosterveld) in Drenthe houdt de stad
Meppel droge voeten. Natuurlijke klimaatbuffers zijn als nature based solution vaak een goed
alternatief voor kunstmatige oplossingen als dijken of sluizen.
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Met de geplande ruimtelijke transities in het landelijk gebied, het klimaatbestendig maken van
Nederland, de droogte-aanpak, maar ook het hoogwaterbeschermingsprogramma is er volop
ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe natuurlijke klimaatbuffers. De natuur is hierbij
bondgenoot om bovenstaande doelstellingen te bereiken. De Coalitie Natuurlijke
Klimaatbuffers heeft daartoe een Kansenkaart Klimaatbuffers (www.klimaatbuffers.nl)
ontwikkeld. De Kansenkaart is ontwikkeld als gespreksstarter om concreter te praten over waar
je met de natuur aan de slag kan om die gevolgen op te vangen. Het mooiste inzicht van de
kaarten is dat eigenlijk overal in Nederland kansen zijn: in de natuurgebieden, maar vooral ook
daarbuiten. De kaarten zijn geen blauwdruk, maar zijn bedoeld om plan- en beleidsmakers te
inspireren de kansen die de natuur biedt ook daadwerkelijk te benutten.

Waterschappen kunnen in hun gebied identificeren waar er kansen liggen om natuurlijke
klimaatbuffers te ontwikkelen en deze meenemen in planvorming voor onder andere het
NPLG.
Klimaatbuffers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaatrobuust watersysteem
en het beter vasthouden van gebiedseigen water.

Aanvoer van zoet water
Het waterschap voert al sinds jaar en dag zoet water aan vanuit het IJsselmeer.
De aanvoer van gebiedsvreemd water is niet duurzaam; het levert een matige waterkwaliteit
op en gaat gepaard met veel energieverbruik. Het is daarmee wenselijk dat wordt gestreefd
naar een afbouw van de afhankelijkheid van de aanvoer van gebiedsvreemd zoet water. Het
zou ook geen automatisme meer moeten zijn dat het waterschap overal teelten faciliteert die
veel zoet water vereisen en tevens onderstreept het de noodzaak om zoveel mogelijk
gebiedseigen water vast te houden en zoveel mogelijk vertraagd af te voeren en infiltratie te
versterken
Wij verzoeken u in het Verkiezingsprogramma op te nemen dat het waterschap vol gaat
inzetten op het vasthouden van gebiedseigen water

Tot slot
Wij hopen dat u bovenstaande punten meeneemt bij het opstellen van het
verkiezingsprogramma voor uw waterschap. De natuur kan niet zonder water en wij dringen
er op aan om natuur de bondgenoot te laten zijn bij een goede waterhuishouding. Uiteraard
zijn wij altijd bereid om onze inbreng nader toe te lichten voor uw bestuur of
verkiezingsprogrammacommissie, te velde of op kantoor.

Hoogachtend,

J. Gorter, Provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten

Mede namens:
R. Hoekstra, Directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe
B. Hummelen, Regiohoofd Staatsbosbeheer
Mevr. S. van der Meer, Directeur-rentmeester Stichting Het Drentse Landschap


