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VOORWOORD   
  

KIEZERS IN OVERIJSSEL EN ZUIDOOST DRENTHE  

  

Het Waterschap Vechtstromen heeft de eerste bestuursperiode na de grote 

fusie tussen de Waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht bijna achter 

zich gelaten.  

Dit fusiewaterschap beheert het gebied Twente, Noordoost Overijssel en  

Zuidoost Drenthe. Het gaat om veel mensen en veel verschillende belangen. 

Een Waterschap waarin de VVD, net als de afgelopen 5 jaar, invloed wil 

uitoefenen op het beleid op basis van liberale principes en een duidelijk 

verkiezingsprogramma. Een programma met een nuchtere, realistische en 

kostenbewuste kijk op het werk van het Waterschap. De VVD heeft het 

liberale geluid, “degelijk financieel beleid en sturen op kerntaken”, duidelijk 

laten horen en invloed gehad op het beleid. Onze mening werd gehoord en 
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onze stem telde mee. Dat willen we voortzetten. We doen niet voor niets 

mee!   

  

Onderwerpen als water in de productieketen, water in de belevingseconomie 

en aan de andere kant: veiligheid, afvalwaterzuivering, natuurbehoud en 

kostenbewustzijn, blijven om aandacht vragen. Daarnaast gaat het in de 

huidige samenleving om elkaar te vinden in samenwerking, innovatief acteren 

en toekomstgericht handelen.   

  

Kortom: “ We willen als VVD, samenwerken met alle belanghebbenden, 

werken aan een sober maar solide en doelmatig Waterschap Vechtstromen 

dat klaar is voor de toekomst’’.   

In dit verkiezingsprogramma 2019-2023 leest u over onze visie en aanpak 

voor het Waterschap Vechtstromen.   

   

  

Peter Rijtema,   

Lijsttrekker VVD Waterschap Vechtstromen   

INLEIDING  
  

Nederland en water zijn met elkaar verbonden. Het gaat hierbij om zeer 

diverse thema’s zoals vervoer, vracht en recreatie, bescherming tegen 

overstromingen, wonen en natuurbehoud, water als grondstof (productie en 

koeling), energie en warmte uit water, drinkwater, landbouw, tot aan het 

wassen van de auto. Het is de ambitie van de VVD om te komen tot een 

integrale benadering voor het toekomstig gebruik van water zowel als het om 

inhoud gaat als om de samenwerking tussen betrokken instanties.  De 

waterschappen vervullen hierbij een belangrijke rol. Ze beheren de kwaliteit 

van het oppervlaktewater, ze zorgen ervoor dat we droge voeten houden, er 

voldoende gebruikswater aanwezig is en ze zuiveren het afvalwater.   

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld voor het Waterschap Vechtstromen.   

  



  4  

In de ogen van de VVD betekent professioneel beleid niet alleen goede 

bescherming bij droogte en wateroverlast, maar ook zorg voor goede 

waterkwaliteit.   

  

De VVD wil:  

• Dat het Waterschap dé waterautoriteit is in Nederland; herkenbaar en 

deskundig;  

• Zo laag mogelijke, reële belastingen en toch de beste kwaliteit voor burger 

en bedrijf waarbij plannen getoetst worden op urgentie, haalbaarheid, 

betaalbaarheid, duurzaamheid en positieve effecten voor de toekomst; • 

Lagere kosten voor de burger door innovatieve oplossingen en slimme 

samenwerking met alle betrokken stakeholders;  

• Snelle, doelmatige afhandeling van vergunningaanvragen;  

• Een efficiënt en doelmatig Waterschap waar bureaucratie géén kans krijgt; • 

Meer onderlinge samenwerking tussen Waterschappen op het gebied van 

innovatie en ontwikkeling waarbij effectief gecommuniceerd wordt over 

behaalde resultaten en ontwikkelingen;   

• Een Waterschap dat de uitgaven dekt uit eigen inkomsten en budgetten op 

transparante wijze gebruikt  voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn;  

• Financiële reserves beperken tot voldoende weerstandsvermogen en de 

schuldpositie van het Waterschap structureel omlaag brengen;  

• Integraal waterbeheer met aandacht voor duurzaamheid, milieuwaarden, 

economische aspecten, sociale, culturele en historische aspecten en 

veiligheid.  

• Geen gemeentelijke taken overnemen als er geen duidelijk voordeel is voor 

het schap.  

• Een Waterschap dat haar assets goed in kaart heeft, zorgvuldig beheert, 

structureel onderhoudt en daarmee een veilige werkomgeving voor haar 

medewerkers realiseert;  

• Bestuurlijke, op de toekomst gerichte, ambities die passen bij de kerntaken  

• Het Waterschap maatwerk levert en specifieke initiatieven en vragen, 

vanuit de samenleving, op basis van het profijtbeginsel afhandelen • 

Veiligheidsrisico’s verbonden aan water tot een minimum beperken  
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• De prioritaire volgorde in het watermanagement: vasthouden, bergen en 

afvoeren  

• Voor gebruik en toepassing van water de trits: veiligheid, economie en 

ecologie.  

     

1. HET WATERSCHAP  
  

Het Waterschap heeft de verplichting om de waterhuishouding te regelen 

namens alle ingezetenen en belanghebbende partijen. Het beschermt ons 

tegen wateroverlast door te zorgen voor veilige dijken, beheert het 

oppervlaktewater en de (vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan 

de ruimtelijke invulling in onze regio.   

Er zijn continu nieuwe ontwikkelingen en innovatieve technieken nodig om 

alle taken te kunnen vervullen. Denk hierbij aan de klimaatverandering met 

bijbehorende klimaatakkoorden, piekafvoeren en verdroging, steeds meer 

milieuvreemde stoffen in ons afvalwater zoals medicijnresten en daarnaast de 

traditionele taken als de zorg voor bijvoorbeeld gemalen, stuwen, het 

verlenen van lozingsvergunningen, waterzuivering  en de bestrijding van de 

muskusrat.  

  

In onze samenleving wordt samenwerking steeds belangrijker. Het 

Waterschap zoekt samenwerking met u, met bedrijven, 

overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen, de wetenschap en vooral ook 

met de andere waterschappen. Samenwerking loont.    

Het Waterschap communiceert met haar inwoners. Zoekt draagvlak voor haar 

beleid en legt uit wat, hoe en waarom werken uitgevoerd worden. Meer dan 

tot nu toe zal de belangrijke functie van een Waterschap moeten worden 

uitgedragen. De VVD zal dit in ieder geval met verve doen.  

  

    

2. DE VVD BESTUURLIJK  
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De VVD is voor het combineren van gemeenteraadsverkiezingen en 

verkiezingen voor het Waterschap en daarnaast voor het verminderen van het 

aantal waterschappen en daarmee terugdringen van bestuurlijke drukte.   

  

Naar de toekomst toe is het van belang dat vanuit de inhoudelijke invalshoek 

met alle belanghebbende partijen (stakeholders) wordt gekeken naar de 

gewenste organisatie van taken en samenwerking op het vlak van 

waterbeheer op langere termijn.   

  

Het Waterschap voert in haar beheersgebied de kerntaken uit ten aanzien van 

waterkering, watersysteembeheer en waterkwaliteit. Het gaat om 

waterveiligheid, afvalwaterzuivering en voldoende schoon water.   

  

• De VVD kiest voor een compacte en krachtige overheid, gericht op de 

kerntaken. Aanleg van fietspaden en ontwikkelingssamenwerking in het 

buitenland horen daar wat de VVD betreft niet bij. Dat behoort tot de taak 

van andere organisaties. We willen minder bureaucratie, minder ambtenaren 

en zoveel mogelijk taken aan de markt overlaten.   

• Er zal nog vaker onderzocht moeten worden waar het Waterschap actief 

kan samenwerken met inwoners, bedrijven, wetenschap en andere 

overheden. Door gezamenlijke inkoop en uitwisseling van kennis kan het 

Waterschap effectiever en efficiënter werken.  

• Samenwerken via shared service diensten alleen doen als het 

goedkoper is of tot een beduidend beter resultaat leidt.   

• Het Waterschap bepaalt binnen samenwerking de normen en 

kwaliteitseisen  van maatregelen, binnen de wettelijke kaders en binnen zijn 

verantwoordelijkheden.  

• De VVD is voor vergaande samenwerking tussen waterschappen waarbij 

onderzoeksprogramma’s onderling worden verdeeld en de uitkomsten en 

resultaten voor alle betrokkenen ter beschikking komen. Informatiedeling en 

optimale communicatie is essentieel om tot een efficiënte 

investeringsbegroting te komen en op termijn de kosten voor burger en 

bedrijf laag te houden.   
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• Het samenvoegen van waterschappen is geen doel op zich maar dient 

niet per definitie te worden uitgesloten. Om het water goed en veilig te 

beheren, om vervuiling op de juiste plek aan te pakken of  

klimaatadaptiemaatregelen in te voeren, kan één Waterschap per 

stroomgebied noodzakelijk zijn.  • Binnen het waterschapsbestuur wil de VVD 

op pragmatische wijze, gebaseerd op liberale principes, samenwerken met 

alle partijen om tot een breed gedragen optimaal resultaat te komen.  
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3. FINANCIËN EN DUURZAAMHEID  
  

De VVD wil een doelmatige overheid met zo laag mogelijke lasten voor 

inwoners en bedrijven.  

Wij vinden dat het Waterschap verstandig en verantwoord met belastinggeld 

om moet gaan. De organisatie moet zo krachtig mogelijk zijn. Hier horen zo 

laag mogelijke belastingen bij.  

  

Alle reden voor de VVD er voor te zorgen dat het financiële beheer bij het 

Waterschap sober, solide en doelmatig is, dat er geen oneigenlijke taken 

worden uitgeoefend en dat er meer wordt samengewerkt met anderen. De 

VVD is voor eerlijke en realistische kostenverdeling. Het is simpel; niet meer 

geld uitgeven dan strikt nodig. Daar waar maatwerk geleverd moet worden, 

zal er een gepaste kostentoedeling komen.   

  

De inzet van de financiële middelen geschiedt volgens het principe: ‘Sober en 

doelmatig’, waarbij duurzaamheid uitgangspunt is.  

  

Het algemeen bestuur van het Waterschap stelt jaarlijks de begroting en 

meerjarenraming vast en controleert de jaarrekening. De VVD zal altijd een 

kosten/batenanalyse maken en kiezen voor zo laag en doelmatig mogelijke 

oplossingen, zonder concessies te doen aan de  veiligheid.  

  

VVD wil dat het Waterschap zich gaat inzetten om duurzame, innovatieve en 

slimme ideeën en technieken aan te wakkeren en te ondersteunen, 

bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, schone energieopwekking 

of klimaatadaptatie met het streven om het gebied van de Vechtstromen 

energieneutraler te maken.  

  

Het liberale beginsel van lage belastingen en het zelf generen van inkomsten 

voor de eigen uitgaven wordt gehanteerd. Dit betekent dat het Waterschap 

belasting heft en dat het geld gebruikt wordt waar het voor geheven wordt.  
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De financiële reserves van het Waterschap dienen voldoende 

weerstandsvermogen te hebben. De schuldenlast van het Waterschap moet 

structureel worden teruggebracht om toekomstige generaties hier niet mee 

op te zadelen.  

Middelen moeten worden ingezet om een veilige , gezonde maar ook 

betaalbare omgeving te creëren voor ons allemaal.  

  

De heffing voor droge voeten moet in principe niet sneller stijgen dan de 

inflatie.   

Bij de taakstelling en efficiëntiedoelstelling voor waterzuivering moeten 

besparingen door technologische ontwikkelingen nadrukkelijk worden 

meegenomen.  

De VVD is van mening dat de beschikbare kennis op het gebied van 

watermanagement bij kennisinstellingen en bij marktpartijen maximaal moet 

worden benut.  Ingezette efficiencyverbetering in de drinkwatersector moet 

ook doorgevoerd worden in  andere delen van de waterketen: het rioolbeheer 

en de afvalwaterzuivering.  

De ontwikkeling van de energiefabriek in Enschede moet een vervolg krijgen 

en nauwlettend worden gecontroleerd op resultaat en rendement .  

  

De VVD is tegen het financieren van hobby’s en te ambitieuze programma’s 

die niet direct bijdragen aan het realiseren van de kerntaken van het 

Waterschap. Wij zullen dan ook steeds weer kritisch zijn ten aanzien van 

voorgestelde investeringen en ze beoordelen op noodzaak, urgentie, 

betaalbaarheid en langetermijnvisie.   

  

De VVD is van mening dat de bescherming tegen wateroverlast te allen tijde 

gewaarborgd dient te zijn. De financiering hiervan moet blijvend beschikbaar 

zijn.     

   

   

   

4. WATERKERING   
  



  10  

Waterkering betekent bescherming tegen water van buitenaf. In het 

Waterschap Vechtstromen speelt dit minder direct. Het is echter een 

wezenlijk onderdeel van de VVD-visie op het waterbeheer. De waterkeringen 

moeten altijd op orde zijn.  

  

De VVD kiest voor een risicobenadering: niet de kans op een overstroming, 

maar de gevolgen voor het gebied achter de dijk moeten centraal staan. 

Daarbij moeten we ook de economische belangen van het betreffende gebied 

meewegen. Waar mogelijk kunnen waterveiligheid en natuur en recreatie 

hand in hand gaan, maar de waterveiligheid heeft prioriteit. De VVD kijkt 

daarom kritisch naar de bestedingen uit diverse fondsen.   

5. WATERBEHEER     
  

Water is noodzakelijk voor een hoog kwalitatieve leefomgeving. Het verhoogt 

de belevingswaarde van het landschap. Dit is van belang voor iedereen die in 

dat landschap woont, werkt of recreëert.  

  

Watersysteembeheer staat voor het waterpeilbeheer binnen een bepaald 

gebied. Het onder controle houden van het waterpeil – droge voeten – vraagt 

om voldoende bergings- en pompcapaciteit in elk deelgebied, polder of ten 

behoeve van het water in de stad. Soms komen er vanuit de samenleving 

specifieke vragen of wensen. De VVD is voor medewerking aan het leveren 

van maatwerk en particulier initiatief waarbij kosten verdeeld zullen worden 

over de belanghebbenden. Maatwerk, waar mogelijk, levert een 

kwaliteitsimpuls aan het waterbeheer en vergroot het draagvlak voor de 

taken van het Waterschap.   

  

Klimaatverandering betekent voor ons land meer neerslag in de winter. 

Zomers wordt het echter droger. Wel zullen zomers, extreme droogte of 

intense regenval kennen. Dat betekent meer wateroverlast, zowel vanuit het 

oppervlaktewater als vanuit de riolering (water op straat) of grote 

droogteschade voor agrariërs, gemeenten en inwoners. Hierbij zijn de 
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landelijke normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water leidend. Het 

waterpeil dient gedifferentieerd te worden gehanteerd volgens de trits 

veiligheid, economie en ecologie.   

  

Ook verdroging dient te worden tegengegaan. Door de langere perioden van 

droogte wordt ook de beschikbaarheid van water een onderwerp van 

waterschapzorg. Met name Twente en de droge zandgronden in ons 

waterschapgebied hebben hieronder te lijden terwijl in de veengebieden 

indrogende dijken voor direct gevaar kunnen zorgen. Het Waterschap moet 

door samenwerking met gemeenten en bedrijven de gevolgen van 

wateroverlast of watertekorten zoveel mogelijk beperken.  

De VVD zal de komende bestuursperiode initiatieven ontwikkelen om 

wateropvang en waterbassins voor droogte te combineren, om met name de 

droge zandgrondgebieden van extra water te voorzien. Zandwinning en 

wateropvang kunnen een betaalbare oplossing leveren. Het watersysteem 

moet volledig en optimaal benut worden.  

Dit laatste geldt ook voor het recreatief medegebruik, als watersport en 

hengelsport.  

  

  

  

    

6. WATERKWALITEIT  
  

Een goede waterkwaliteit is van groot belang voor de leefbaarheid in ons land. 

Zuivering van het afvalwater is één aspect. Het andere is de ecologische 

aanleg en het beheer van de oppervlakte wateren, aangezet door de Kader 

Richtlijn Water (een Europese richtlijn om de kwaliteit van water te 

verbeteren). Hierin worden de stroomgebieden van de grote rivieren in 

deelgebieden gesplitst, die elk aan vooraf gestelde kwaliteitsnormen zullen 

moeten voldoen. De VVD is er geen voorstander van dat Nederland deze 

normen op landelijk niveau aanscherpt. Waterkwaliteit van (zowel 

binnenlands oppervlaktewater maar ook grondwater) op orde, is in het belang 

van mens, milieu en uiteindelijk ook de economie. Maar meer dan op orde is 
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niet nodig en onnodig duur. Op deze manier moet het mogelijk zijn het water 

ook economisch te benutten voor o.a. recreatief medegebruik, in combinatie 

met de natuurontwikkeling en behoud van biodiversiteit..   

  

De belevingswaarde van het water is voor de VVD een maatschappelijke 

drager. Waar het binnen de kerntaken mogelijk is extra aspecten mee te 

nemen, is de VVD voorstander van het ondersteunen van deze dragers en het 

ontwikkelen te faciliteren.   

  

  

    

7. RUIMTELIJK BELEID  
  

7.1 RUIMTE VOOR RIVIEREN EN WATERBERGING    

Om pieken in de afvoer op te kunnen vangen is het gewenst onze rivieren 

zoveel mogelijk hun natuurlijke loop te laten volgen. De uiterwaarden vrij 

houden van bebouwing en daar waar nodig ruimte reserveren voor extra 

overloopgebieden zodat het hoge water kan worden opgevangen. Op hogere 

zandgronden moet worden gekeken naar mogelijkheden van zandwinning en 

het maken van waterbekkens voor droge perioden en berging bij overtollig 

water.  

De haarvaten op en tussen percelen moeten worden ingericht als 

buffercapaciteit.  

  

Internationaal dient bevorderd te worden dat ook bovenstrooms maatregelen 

getroffen worden om water vast te houden of vertraagd af te voeren.  

  

Dat water en natuur samengaan is duidelijk. Een goed natuurbeleid is daarom 

van belang. Dat er uit onze kraan schoon water stroomt vinden wij hier in 

Nederland heel gewoon. Vanzelfsprekend is het echter niet. Schoon water is 

alleen mogelijk met een goed milieubeleid. Alleen dan zal het Waterschap er 

voor kunnen zorgen dat het grondwater de kwaliteit houdt die nodig is. Alleen 

dan hebben volgende generaties nog schoon water !  
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De VVD ziet het milieubeleid graag verantwoord en realistisch. Goed beleid 

leidt niet tot overtrokken eisen en onwerkbare regels waardoor 

ondernemingen en agrariërs het functioneren onmogelijk wordt gemaakt. 

Nadenken over alternatieven is voor ons vanzelf sprekend maar wij willen 

geen toenemende regeldruk.  

   

    

7.2 WATER EN RUIMTELIJKE ORDENING   

In onze regio is veel vraag naar ruimte. Deze vraag naar ruimte betreft de 

functies:  

• Wonen en werken  

• Infrastructuur, water en openbaar groen  

• Landbouw, natuur en recreatie   

  

Al deze functies leggen een claim op de beschikbare grond. Deze 

ruimtevragers moeten worden gefaciliteerd binnen normen van wat veilig is 

als het om water gaat.   

De VVD vindt dat in ons beheersgebied “voldoende ruimte voor water” leidend 

moet zijn, aangezien de hoeveelheid neerslag nu eenmaal niet te voorspellen 

valt. Aan het combineren van functies en maatregelen werken we graag mee 

als iedereen zijn of haar eigen (financiële)bijdrage levert.  

De ge- en verboden van gebruik van water moeten volgens ons realistisch 

zijn.   

  

7.3 INTEGRAAL WATERBELEID  

  

Ruimtelijke planning met alle aspecten er van, maakt het noodzakelijk om 

steeds weer  aandacht te besteden aan integraal waterbeheer, duurzaamheid, 

milieuwaarden, economische aspecten, sociale, culturele en historische 

aspecten en veiligheid, om een hoogwaardige kwaliteit in de ruimtelijke 

ordening te kunnen bereiken.  

Speciale aandacht is vereist voor water en groen in en om de stad en in het 

landelijk gebied.  
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Wij vinden dat het Waterschap de nieuwe omgevingswet maximaal moet gaan 

inzetten om integraal waterbeleid optimaal te realiseren.  

   

  

     

8. TEN SLOTTE  
  

Het leefmilieu, de woonomgeving, de werkomgeving, de recreatie, de 

mobiliteit en de ontwikkeling van ons allemaal hangen direct samen met de 

typisch Nederlandse relatie met het water. Water als vriend, water als vijand, 

water als economische entiteit, water als transportmiddel, water als 

recreatiemiddel, water als natuur, water als grondstof, water (economisch) 

als exportmiddel, water als initiator voor innovatie. Water is letterlijk van 

levensbelang.  

  

Het Waterschap mag er zijn én moet er zijn… voor ons, onze kinderen en 

kleinkinderen! Voor agrariërs en ondernemers. Voor inwoners van steden, 

dorpen en voor recreanten. Wij zetten ons in voor vermindering van 

administratieve lasten, vermindering van innovatie belemmerende regels, 

verhoging van de participatie van belanghebbenden bij efficiënte processen 

voor vergunningverlening. Dat betekent dat het Waterschap zich vooral 

bezighoudt met haar kerntaken zoals de zorg voor waterveiligheid, 

afvalwaterzuivering en voldoende schoon water in onze prachtige regio van 

Vechtstromen.  

  

Kortom, de toekomst van Nederland Waterland, gaat niet alleen de VVD maar 

ons allemaal aan!  

  


