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DE VVD IN HET WATERSCHAPSBESTUUR 36 

De VVD in het waterschapsbestuur is er voor alle inwoners van het werkgebied van 37 

Noorderzijlvest. Door de eeuwen heen is het waterschap altijd in de weer geweest om, voor 38 

de veiligheid van inwoners en bedrijven, in te spelen op het weer en het klimaat. 39 

Klimaatadaptatie dus. Nu, met de voorspelling van een snellere verandering van klimaat, zullen 40 

de waterschappen, en dus ook Noorderzijlvest, hun aandeel leveren in de zogenaamde 41 

klimaatmitigatie om die verandering van het klimaat te beperken. De VVD wil met dit 42 

programma deelnemen in de volgende periode van het bestuur van waterschap 43 

Noorderzijlvest, waar onze kandidaten wonen en leven. 44 

  45 

IK WIL LEVEN IN EEN WATERSCHAP  46 

  47 

…waar het veilig is  48 

Nederland is waterrijk. Het werkgebied van Noorderzijlvest loopt van Lauwersmeer tot de 49 

Eems en van Drenthe tot aan het Wad. Dit wordt gekarakteriseerd door beken, maren, heeft 50 

het bodemdalingsgebied ten gevolge van gaswinning en de zeedijk langs de waddenkust. In 51 

de afvoer van overtollig water spelen waterbergingsgebieden en bodemdalingsgemalen een 52 

belangrijke rol.  Als we ons niet zo goed beschermd hadden tegen het water, zou een groot 53 

deel van ons werkgebied regelmatig onder water staan. Voor ons is veiligheid het belangrijkste 54 

thema voor het waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken of andere maatregelen om 55 

hoogwatersituaties te voorkomen. Daar hoort ook bij dat schoon water gegarandeerd is. Onze 56 

waterzuiveringsinstallaties spelen daarbij ook een belangrijke rol. 57 

  58 

...dat klaar is voor de toekomst en voor volgende generaties  59 

De samenleving verandert in een rap tempo. We verwachten daarom een waterschap dat klaar 60 

is voor de toekomst. Digitalisering, van de dienstverlening en in de werkprocessen, heeft voor 61 

ons een hoge prioriteit. Het waterschap zal innovatie op het gebied van waterveiligheid, en 62 

klimaatadaptatie en mitigatie stimuleren. Het waterschap doet dat met partners, waaronder 63 

andere overheden, kennisinstellingen maar zeker ook inwoners en bedrijven. Het betreft 64 

innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving en horen bij onze 65 

kerntaken. 66 

 67 

…dat er voor ons is   68 

Het waterschap is er, als functionele overheid, voor de inwoners en bedrijven in haar 69 

werkgebied. De VVD vindt dat het waterschap er voor jou is, en niet andersom. Als functionele 70 

overheid betekent dat dat het waterschap zich bezighoudt met haar kerntaken, waterveiligheid, 71 

voldoende en schoon water en rioolwaterzuivering. Dit is een heldere verdeling van de taken 72 

en verantwoordelijkheden met onze overheidspartners: de algemene overheden Rijk, provincie 73 

en gemeenten. Met hen wordt functioneel samengewerkt bij het realiseren van 74 

gemeenschappelijke doelen, zoals waterberging in het Nationale Natuur Netwerk. 75 

 76 

…dat zijn zaken op orde heeft   77 

Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De organisatie 78 

moet zo compact en krachtig mogelijk zijn en zijn afspraken nakomen. Hier horen zo laag 79 

mogelijke belastingen bij.  80 
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 81 

 1. …WAAR HET VEILIG IS  82 

  83 

Nederland is waterrijk. Het werkgebied van Noorderzijlvest loopt van Lauwersmeer tot de 84 

Eems en van Drenthe tot aan het Wad. Dit wordt gekarakteriseerd door beken, maren, heeft 85 

het bodemdalingsgebied ten gevolge van gaswinning en de zeedijk langs de waddenkust. In 86 

de afvoer van overtollig water spelen waterbergingsgebieden en bodemdalingsgemalen een 87 

belangrijke rol.  Als we ons niet zo goed beschermd hadden tegen het water, zou een groot 88 

deel van ons werkgebied regelmatig onder water staan. Voor ons is veiligheid het belangrijkste 89 

thema voor het waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken of andere maatregelen om 90 

hoogwatersituaties te voorkomen. Daar hoort ook bij dat schoon water gegarandeerd is. Onze 91 

waterzuiveringsinstallaties spelen daarbij ook een belangrijke rol. 92 

  93 

…dat zorgt voor droge voeten  94 

 Noorderzijlvest, samen met Rijkswaterstaat, is de eerste verdediging van ons 95 

werkgebied tegen het water. Dit is de belangrijkste waterschapstaak en staat altijd 96 

voorop. Waterschappen hebben als kerntaak om mensen te beschermen tegen water.   97 

 We stellen hoge eisen aan de veiligheid van dijken en waterwegen. Alleen zo blijft ons 98 

werkgebied droog en veilig. Dijken zullen waar nodig versterkt worden. Maar veiligheid 99 

komt niet alleen van dijken. Noorderzijlvest investeert daarom ook in waterbergingen, 100 

in het vasthoudend vermogen van beekdalen en in capaciteit van gemalen als 101 

onderdelen van ons plan Droge Voeten 2050. Het Lauwersmeer is belangrijk als 102 

bergingsgebied. Droge Voeten 2050 moet getoetst aan ieder nieuw klimaatscenario 103 

van het KNMI. 104 

 Voor veel Nederlanders is de bescherming tegen het water bijna vanzelfsprekend. Dat 105 

is het echter niet. Het is dus belangrijk dat Noorderzijlvest helder blijft communiceren 106 

hoe belangrijk droge voeten en de strijd tegen het water zijn.   107 

 Bodemdaling is op veel plekken in Nederland een groot probleem. Het werkgebied van 108 

Noorderzijlvest kent een unieke vorm van bodemdaling, namelijk door de gaswinning. 109 

Deze bepaalt de systematiek van de waterafvoer in de Electra boezem. De werking 110 

ervan moet nauwlettend worden gevolgd en waar nodig bijgesteld. 111 

 Agrarische bedrijven, natuurgebieden, de binnenvaart, de waterrecreatie, waaronder 112 

de hengelsport, zijn belangrijke doelgroepen van Noorderzijlvest. Het waterschap 113 

faciliteert hen door goed waterbeheer, mede door daarmee rekening te houden bij de 114 

aanleg van waterkeringen, gemalen, oevers, het uitvoeren van regulier onderhoud en 115 

het vaststellen van peilbesluiten, passend bij de functie van het gebied. 116 

 117 

…waar schoon water gegarandeerd is  118 

 Behalve beschermen tegen het water en het beschikken over voldoende water, spelen 119 

de waterschappen ook een belangrijke rol in het onderhouden van de kwaliteit van het 120 

water. Er moet voor iedereen in het waterschap voldoende en schoon water zijn. Voor 121 

voldoende water in extreem droge periodes moet er worden gezocht naar meer water 122 

vasthoudend en bergend vermogen in ons werkgebied, samen met onze partners. 123 

 124 
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 De VVD wil de KRW (EU-kader richtlijn water) doelen, gericht op de verbetering van de 125 

kwaliteit van oppervlaktewater, op een doelmatige wijze behalen. Na analyse van de 126 

stand van zaken wordt er een doelmatig en realistisch maatregelenpakket opgesteld 127 

en uitgevoerd vanaf 2020. 128 

    129 

2. …DAT KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST  130 

De samenleving verandert in een rap tempo. We verwachten daarom een waterschap dat klaar 131 

is voor de toekomst. Digitalisering, van de dienstverlening en in de werkprocessen, heeft voor 132 

ons een hoge prioriteit. Het waterschap zal innovatie op het gebied van waterveiligheid, en 133 

klimaatadaptatie en mitigatie stimuleren. Het waterschap doet dat met partners, waaronder 134 

andere overheden, kennisinstellingen maar zeker ook inwoners en bedrijven. Het betreft 135 

innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving en horen bij onze 136 

kerntaken. 137 

  138 

 Het klimaat verandert, dat betekent dat de komende jaren ons waterschap een 139 

belangrijkere rol zal spelen in het veilig houden van de inwoners en bedrijven in ons 140 

werkgebied tegen het water, alsook het waken tegen droogte en hittestress en 141 

hoosbuien. Het waterschap Noorderzijlvest moet goed inspelen op deze 142 

veranderingen, samen met, in het bijzonder, gemeenten. Het is een gedeelde 143 

verantwoordelijkheid waarin samen meer wordt bereikt. 144 

  145 

…dat schoon en duurzaam is  146 

 Schoon water en economie kunnen goed hand in hand gaan. Een duurzame economie 147 

die oog heeft voor de inwoners en de ondernemers staat voor ons voorop.   148 

 Nederland wordt steeds duurzamer, ook in de wijze waarop wij energie opwekken. Het 149 

waterschap wakkert nieuwe vormen van energie aan en stimuleert schone energie, ook 150 

in hun eigen bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld is de productie en het gebruik van 151 

groene stroom bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie te Garmerwolde. 152 

 De VVD blijft wel realistisch in deze transitie. Het waterschap moet slim inspelen op de 153 

verandering in de energievoorziening. Een gedegen kosten-batenafweging blijft hierbij 154 

erg belangrijk.   155 

 De VVD is voorstander van duurzaamheidsinvesteringen met een korte 156 

terugverdientijd, bijvoorbeeld binnen 10 jaar. De ambitie om Nederland 157 

energieneutraler te maken is er, maar dit dient op een realistische en financieel 158 

verantwoorde manier te verlopen in relatie met de algehele financiële positie van 159 

Noorderzijlvest. 160 

 Het is belangrijk om zuinig om te gaan met energie, met water en om goed om te gaan 161 

met het milieu. Dat is van belang voor onze volgende generaties. Duurzaamheid biedt 162 

ook een kans voor economische ontwikkeling. Het waterschap heeft dus oog voor 163 

duurzaamheid. De VVD vindt ondersteuning hiervan door, indien nodig, regels te 164 

verminderen en eenvoudiger procedures, belangrijker dan het verstrekken van 165 

subsidies.     166 

 Noord-Nederland heeft innovatieve kennisinstellingen en bedrijfsleven. De VVD vindt 167 

dat Noorderzijlvest daar gebruik van moet maken bij het aanwakkeren en steunen van 168 
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duurzame, innovatieve en slimme ideeën en technieken op het gebied van 169 

klimaatadaptatie en mitigatie en de circulaire economie. 170 

   171 

3. …DAT ER VOOR ONS IS  172 

  173 

Het waterschap is er, als functionele overheid, voor de inwoners en bedrijven in haar 174 

werkgebied. De VVD vindt dat het waterschap er voor jou is, en niet andersom. Als functionele 175 

overheid betekent dat het waterschap zich bezighoudt met haar kerntaken, waterveiligheid, 176 

voldoende en schoon water, en rioolwaterzuivering. Dit is een heldere verdeling van de taken 177 

en verantwoordelijkheden met onze overheidspartners, de algemene overheden Rijk, provincie 178 

en gemeenten. Met hen wordt functioneel samengewerkt bij het realiseren van 179 

gemeenschappelijke doelen, zoals waterberging in het Nationale Natuur Netwerk. 180 

  181 

…waar je kunt genieten 182 

We willen ruimte om te wonen, we willen kunnen werken en we willen kunnen recreëren. We 183 

moeten ernaar streven dat publiek bezit toegankelijk is voor medegebruik. Natuur en economie 184 

zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Economie en 185 

ecologie in balans houden is de uitdaging.   186 

  187 

 Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met 188 

duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken 189 

we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen 190 

en bedrijven zelf. En dat bevordert Noorderzijlvest met programma’s als Gouden 191 

Gronden, het deltaplan agrarische water en het zoet/zoutknooppunt om te gaan met 192 

verzilting. 193 

 De (natuur)terreinbeherende organisaties zijn belangrijke partners voor het waterschap 194 

in het landelijk gebied, evenals de landbouw. Samen maken we genieten mogelijk. 195 

 Noorderzijlvest kent cultureel erfgoed, bijvoorbeeld de watermolens en de sluis bij 196 

Noordpolderzijl, en gaat daar met respect mee om. 197 

  198 

…dat onderdeel van de samenleving is  199 

We verwachten van het waterschap dat het dienstbaar en modern is. Een waterschap 200 

communiceert digitaal met de inwoners. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons 201 

uitkomt.   202 

  203 

 Het waterschap zorgt ervoor dat de ICT bij de tijd is, dat persoonsinformatie altijd 204 

beveiligd is en dus de privacy gewaarborgd.   205 

 Het waterschap spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 206 

inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van 207 

vooruitstrevende digitale mogelijkheden. Wij zijn voorstander van verdere intensivering 208 

van (belasting)samenwerking met gemeenten, zodat een gezamenlijke nota voor alle 209 

lokale belastingen kan worden verstuurd. Zodoende worden er tevens kosten 210 

bespaard. De VVD vindt dat Noorderzijlvest de digitale samenwerking ook in andere 211 

domeinen kan opzoeken om haar kwetsbaarheid te beperken.  212 

 Met de Omgevingswet, die ingaat per 1 januari 2021, wordt het waterschap steeds 213 

meer adviserend en proactief. Wij willen vooroplopen met de invoering hiervan. De 214 
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Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen, zodat deze 215 

sneller gerealiseerd kunnen worden. Het waterschap zal bij provincies en gemeenten 216 

aan tafel zitten om aan het begin van het ruimtelijk proces te kunnen participeren. 217 

 Noorderzijlvest zal, in het kader van de Omgevingswet, haar visie op de taken, op de 218 

fysieke leefomgeving en op de bijdrage die het waterschap daar zelf aan kan en wil 219 

leveren, actief inbrengen. 220 

 Het waterschap communiceert helder en begrijpelijk. Het waterschap zet hier ook 221 

moderne technieken voor in.   222 

 Noorderzijlvest zorgt ervoor dat het voor de inwoners duidelijk is wat zij doet en waarom 223 

zij iets doet. 224 

 Het waterschap moet daarom goed benaderbaar zijn en de inwoners duidelijk 225 

informeren over wat er speelt. Het is altijd belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium 226 

betrokken worden bij plannen, maar zeker de realisatie ervan waar dat hen raakt. 227 

 Het waterbewustzijn in Nederland kan stukken beter. De vanzelfsprekendheid is 228 

voorbij. Er is een taak voor iedereen. Het waterschap speelt een belangrijke rol als het 229 

gaat om het delen van kennis en begrip voor de watersituatie in Nederland.  230 

  231 

…waar ondernemers kunnen gedijen 232 

We varen allemaal wel bij een bloeiende en sterke economie. Die economie houdt alleen stand 233 

bij een uitstekend vestigingsklimaat. Voor het waterschap betekent dit in het bijzonder dat 234 

bedrijven geen onnodige hinder van water ervaren.   235 

  236 

 Noorderzijlvest stelt kaders, vanuit oogpunt van goed waterbeheer, waarbinnen 237 

ondernemingen, en ondernemers, de ruimte krijgen. Daarom wil de VVD ook zo laag 238 

mogelijke belastingen en zo weinig mogelijk, maar wel adequate regels.   239 

 Noorderzijlvest kijkt daarom kritisch naar alle regels of zij nodig zijn en hun doel 240 

bereiken. Bij toepassing ervan is de insteek om plannen mogelijk te maken in plaats 241 

van tegenhouden. De waterschappen moeten geen hogere eisen stellen dan dat de 242 

landelijke of Europese politiek al opleggen.   243 

 Voor ondernemers zijn duidelijke en heldere regels van het grootste belang. 244 

Noorderzijlvest zorgt er daarom voor dat de regels die zij oplegt te begrijpen zijn.   245 

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk. Het waterschap betaalt daarom 246 

rekeningen binnen dertig dagen.   247 

 De VVD acht het belangrijk dat er binnen de regio voldoende werk is. Daarom geeft het 248 

waterschap opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de 249 

mogelijkheden van de aanbestedingswet- en regelgeving. 250 

 De landbouw is een belangrijke economische sector in het werkgebied van 251 

Noorderzijlvest. De VVD wil dat de landbouw zich kan blijven ontwikkelen op een 252 

duurzame wijze. De landbouw beheert minstens 70% van ons werkgebied. De VVD wil 253 

samen met de landbouw en de terreinbeherende organisaties verkennen hoe om te 254 

gaan met verzilting van grond- en oppervlaktewater. 255 

 256 

…waar initiatief beloond wordt  257 

Steeds meer mensen nemen zelf initiatieven in hun leefomgeving. De vormen zijn talrijk: 258 

beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, maar ook het gezamenlijk inkopen of 259 

produceren van duurzame energie.    260 

  261 
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 De VVD vindt het belangrijk dat het werkgebied van Noorderzijlvest leefbaar blijft en 262 

wil, waar het past bij de kerntaken, haar steentje daaraan bijdragen als partner in 263 

dergelijke initiatieven van de inwoners. 264 

 Wij vinden de goede samenwerking met de hengelsportfederatie een schoolvoorbeeld 265 

om via participatie wederzijds voordeel te behalen. Het betreft het onderhoud van 266 

visstekken door sportvissers, het monitoren van de visstand (KRW), het uitgeven van 267 

visvergunningen en het verantwoord op peil houden van de visstand. De VVD zet zich 268 

in voor passende vispasseerbaarheid van haar watersysteem en het mogelijk maken 269 

van visstekken. 270 

  271 

4. …DAT ZIJN ZAKEN OP ORDE HEEFT  272 

Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De organisatie 273 

moet zo compact en krachtig mogelijk zijn en zijn afspraken nakomen. Hier horen zo laag 274 

mogelijke belastingen bij.  275 

  276 

…waar verstandig en verantwoord met belastinggeld omgegaan wordt  277 

We zijn voor een eerlijke belastingverdeling voor inwoners en ondernemingen. Immers de 278 

waterschapsbelasting is de toedeling van gemaakte kosten aan de belanghebbenden. 279 

Iedereen, ook natuurorganisaties, moeten meebetalen. Inkomenspolitiek hoort bij de 280 

Rijksoverheid en gemeenten. Dit belastinggeld moet verstandig en verantwoord worden 281 

besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.   282 

  283 

 Er moet een goede verhouding zijn tussen de taken van het waterschap en de bijdrage 284 

die van inwoners en ondernemingen gevraagd wordt. Deze bijdrage moet eerlijk 285 

worden verdeeld onder iedereen die in een waterschap woont of gevestigd is op basis 286 

van profijt dan wel kostenveroorzaking. Het moet een transparant en uitlegbaar 287 

systeem zijn. Bij de overgang naar een nieuw systeem is een gewenningsperiode op 288 

zijn plaats. 289 

 We streven naar zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Dit is 290 

mogelijk door scherp te begroten en waterschapstaken zonder te veel franje uit te 291 

voeren. De kosten zijn niet hoger dan noodzakelijk voor het effectief uitvoeren van de 292 

kerntaken. 293 

 Een goede financiële huishouding is van belang. De VVD vindt dat de 294 

waterschapsfinanciën op orde horen te zijn.  295 

 De VVD is voor heldere financiële kaders. Bijvoorbeeld een maximale terugverdientijd 296 

bij investeringen waar dat mogelijk is, of de invoering van een schuldenplafond om de 297 

kostenontwikkeling van de exploitatie in de hand te kunnen houden. Uitgaven en 298 

inkomsten zijn transparant.  299 

 300 

  301 

…dat compact en krachtig is  302 

De VVD is voorstander van een compacte en krachtige overheid om haar kerntaken uit te 303 

voeren. Dit betekent zelf doen waar het kan en samenwerken waar nodig. 304 

  305 

 De VVD is voorstander van een compacte, krachtige en bekwame overheid. 306 

Noorderzijlvest, landelijk een van de kleinste waterschappen, wordt op afzienbare 307 
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termijn een kwetsbare organisatie. De VVD is er voorstander van nu alvast duurzame 308 

samenwerkingen op te zoeken voor die kwetsbare activiteiten en niet te wachten tot 309 

het te laat is. Een fusie behoort tot de opties. 310 

 Het waterschap richt zich op haar kerntaken, heeft de boel op orde en komt haar 311 

afspraken na. Buitenlandse samenwerking om kennis en vaardigheden in te brengen 312 

en te ontvangen wordt steeds belangrijker, maar Noorderzijlvest mag daarbij zijn 313 

kerntaak en de belangen van het eigen werkgebied niet uit het oog verliezen.  314 

 De VVD vindt het belangrijk dat Noorderzijlvest omgevingsbewust en extern 315 

georiënteerd haar taken vervuld. Dat betekent actief samen werken met inwoners, 316 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden waar dat passend is. 317 

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. Het waterschap maakt meer gebruik 318 

van de mogelijkheden om statistieken en financiële gegevens online toegankelijk te 319 

maken. (zogeheten open data).   320 

 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de waterschappen de digitale 321 

privacy van inwoners borgt. Het waterschap werkt samen met andere overheden om 322 

digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan. 323 

  324 
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BIJLAGE: INTRODUCTIE VAN HET WATERSCHAP  325 

  326 

 327 

De waterschappen regelen de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het 328 

waterkwaliteitsbeheer. Kort samengevat gaat het om droge voeten, voldoende water en 329 

schoon water. Deze taken staan niet op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere 330 

terreinen, zoals ruimtelijke ordening, agrarische ontwikkeling, natuurbeheer en milieubeheer. 331 

Dat zijn terreinen waarop provincies en gemeenten ook taken hebben. Een goede afstemming 332 

van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus 333 

nodig. Ook is een goede samenwerking met Rijkswaterstaat, dat over nationale wateren gaat, 334 

van groot belang.  335 

  336 

De taken van het waterschap komen in de praktijk op het volgende neer:  337 

 Zorg voor de waterkering  338 

o Door al het water in/om Noorderzijlvest is het gevaar van overstromingen groot. 339 

Waterkering betekent dat het water moet worden tegengehouden. Het 340 

waterschap Noorderzijlvest moet de dijken onderhouden langs de waddenkust, 341 

grote waterwegen en meren en kanalen.  342 

 Zorg voor de hoeveelheid water  343 

o Hierbij gaat het om de regeling van het oppervlaktewater in een bepaald gebied. 344 

Het water mag niet te hoog, maar ook niet te laag staan. Dat kan voor een deel 345 

worden geregeld door een juiste aan- en afvoer van water. Het waterschap 346 

regelt en bewaakt het waterpeil in haar werkgebied.  347 

 Zorg voor schoon water  348 

o Het gaat hier om de bescherming van het oppervlaktewater tegen 349 

verontreiniging. Zo zorgen de waterschappen voor de zuivering van afvalwater 350 

dat door huishoudens en bedrijven op de riolen wordt geloosd. Dit water wordt 351 

gereinigd in een door het waterschap beheerde rioolwaterzuiveringsinstallatie  352 

 Zorg voor de water- en vaarwegen  353 

o Hieronder valt het uitbaggeren van water- en vaarwegen, het onderhouden en 354 

bedienen van sluizen en gemalen, en de zorg voor beschoeiingen en oevers.   355 

 356 



 

 

 


